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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Kommunstyrelsen

Kompetensförsörjningsplan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Övergripande 
kompetensförsörjningsplan.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att planen antas av fullmäktige uppdras 
kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag på implementering av 
åtgärder till kommunstyrelsen den 17 september 2018.

Sammanfattning av ärendet
En god kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur vi som 
arbetsgivare attraherar och rekryterar, men också hur vi som arbetsgivare skapar 
förutsättningar för utveckling och hur vi arbetar för att behålla medarbetare. För att möta 
behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt ska förvaltningarna varje år analysera 
behov och i en handlingsplan beskriva lämpliga åtgärder.

Samtliga förvaltningar har tagit fram handlingsplaner. För att nå längre behövs 
kommungemensamma, eller övergripande åtgärder. Dessa beskrivs i den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen. Några av åtgärderna kan komma att kräva en omfördelning 
alternativt utökning av resurser. Underlag för dessa åtgärder kommer att tas fram under 
våren. Övriga åtgärder kan implementeras under året. 

Ärendets handlingar
 Förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan
 Viadidaktnämndens protokoll, 2018-02-20, § 8
 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-03-01, § 21
 Bildningsnämndens protokoll, 2018-02-27, § 7
 Service-och tekniknämndens protokoll, 2018-03-15, § 14
 Socialnämndens protokoll, 2018-03-21, § 50
 Yttrande kulturnämnden, 2018-03-13
 
Ärendebeskrivning
En god kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur vi som 
arbetsgivare attraherar och rekryterar, men också hur vi som arbetsgivare skapar 
förutsättningar för utveckling och hur vi arbetar för att behålla medarbetare. För att möta 
behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt ska förvaltningarna varje år analysera 
behov och i en handlingsplan beskriva lämpliga åtgärder.
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Samtliga förvaltningar har tagit fram handlingsplaner. För att nå längre behövs 
kommungemensamma, eller övergripande åtgärder. Dessa beskrivs i den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen. Några av åtgärderna kan komma att kräva en omfördelning 
alternativt utökning av resurser. Underlag för dessa åtgärder kommer att tas fram under 
våren. Övriga åtgärder kan implementeras under året. 

Handlingsplanen redovisas utifrån ARUBA-modellen: Attrahera, Rekrytera, Utveckla och 
Behålla samt Avsluta.

Attrahera:
 Enhetlig annonsering – Under året
 Tydliggörande av ledarskaps- och medarbetarprofiler – Under året
 Beskriva och utveckla förmåner – Förslag tas fram inför 2018
 Öka förutsättningarna för intern rörlighet – Se nedan

Rekrytera
 Riktad annonsering – Under året
 Utöka ansvaret för HR avseende rekrytering av chefer och specialister i samarbete 

med ansvarig chef – Förslag tas fram
 Öka och stimulera möjligheterna till intern rörlighet, utifrån pågående pilotprojekt 

kring kompetenspool – Förslag tas fram inför 2018
 Kvalitetssäkra och utveckla introduktionen – Under året
 Mentorskap till nya chefer – Förslag tas fram inför 2018

Utveckla/Behålla
 Utveckla kompetensutvecklingsplaner för enskilda medarbetares – Under året
 Metod för att hitta och utveckla talanger – Förslag tas framinför 2018
 Modell för karriärutveckling – Förslag tas fram inför 2018
 Utveckla chefsprogrammet – Förslag tas fram inför 2018

Avsluta
- Systematisera avslutningssamtal med årlig analys – Startades upp 2017, löpande 

utveckling 2018

Inkomna remissvar
Yttranden har inkommit från bildningsnämnden, service- och tekniknämnden, 
socialnämnden, Viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Sammanfattningsvis ställer sig nämnderna, men några förtydliganden och 
kompletteringar, positiva till inriktningen i remitterad kompetensförsörjningsplan. 
Nedan följer inlämnade synpunkter med kommentarer. Några kommentarer lämnas 
inte avseende synpunkter kring innehåll och upplägg av kompetensförsörjningsplanen. 
Dessa tas med inför kommande års revideringar.

Bildningsnämnden framhåller faktorn höga sjukskrivningstal med förstärkning inom 
det främjande området, utökat ansvar för HR vid rekrytering samt det ekonomiska 
perspektivet.
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- Det är av största vikt att fortsätta det pågående arbetet med att sänka 
sjukskrivningstalen såväl hälsofrämjande, förebyggande som efterhjälpande. 
Här finns det utvecklingsområden där bland annat en samordning och struktur 
i rehabilitering, friskvårdspeng, hälsoinspiratörer samt gemensam introduktion 
är några av de delar som startats upp under 2017. Inför kommande 
upphandling av företagshälsovård är det viktigt att kravspecifikationerna tas 
fram i ett samarbete mellan samtliga förvaltningar.
Det utökade ansvaret för HR avser i förslaget rekrytering avser chefer och 
specialisttjänster i samarbete med chef och förslag till upplägg och arbetssätt 
kommer att arbetas fram. Motsvarande gäller de ekonomiska 
förutsättningarna. Om ansvar ska föras över kommer också det ekonomiska 
perspektivet att ses över.

Kulturnämnden lyfter utmaningar kring heltid som norm samt att den interna 
annonseringen inte bör ha företräde före en extern.

- Heltid som norm innebär utmaningar för hela kommunorganisationen och kräver 
samarbete över förvaltningsgränserna samt nytänkande för att hitta och våga 
prova otraditionella och ”okommunala”  lösningar.  Annonsering internt före 
externt är en fördel om kommunen vill främja den interna rörligheten, vilket 
också år ett av förslagen i planen. 

-
Service- och tekniknämnden framför att en övergripande planen vid framtida 
revideringar bör beslutas om före nämnderna för att få en jämnare kvalitet, att 
pilotprojektet avseende intern rörlighet har flyttats fram, att ett traineeprogram för 
blivande chefer inrättas.

- En förändrad beslutsordning ser kommunledningsförvaltningen, förutom jämnare 
kvalitet, också skulle bidra till att öka genomslagskraften samt främja en 
kommungemensam inriktning samt öka styrningen. Ett traineeprogram för 
kommande chefer kan bli en följd av de åtgärder som föreslagits under 
området utveckla och behålla.

Socialnämnden påtalar behov av en tydligare strategier, utifrån ARUBA-modellen, vad 
kommunen erbjuder som arbetsgivare samt ett förtydligande av policyn och åtgärder 
för att attrahera vid rekryteringar.

- Ett kommunövergripande arbete har startats upp som leds av kommundirektör 
avseende kommunens attraktionskraft.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunen ska se över möjligheten till att 
exempelvis ordna lägenheter för svårrekryterade grupper.

- Bristen på bostäder är en utmaning, eftersom inflyttning är något kommunen 
strävar efter. 
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Susanne Sandlund
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Beslutshistorik
Gäller från 2018-xx-xx

Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Uppföljning löpande och i samband med årsredovisning 

När: Årligen

1 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



3 (15)
ÖVERGRIPANDE 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN  
Styrdokument- Författningssamling

Datum

Innehåll
Inledning och vision/mål 4
Syftet med kompetensförsörjningsplanen 4
Externt perspektiv 5

Faktorer som påverkar rekryteringsbehoven 6
Internt perspektiv 8

Analys av rekryteringsbehov 9
Åtgärder/Handlingsplan 11

Attrahera 11
Rekrytera 12
Utveckla och Behålla 13
Avsluta 14

Uppföljning 15



4 (15)
ÖVERGRIPANDE 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN  
Styrdokument- Författningssamling

Datum

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

En föränderlig värld ställer stora krav på kommunens förmåga till anpassning. 
Nya arbetsuppgifter tillkommer, andra uppgifter försvinner vilket påverkar 
kommunens kompetensbehov över tid. Katrineholms kommun ska sträva efter 
en personalstyrka anpassad till verksamhetens behov. Detta innebär ersättnings- 
och nyrekryteringar men även utveckling av redan anställdas kompetens. 
Utveckling och stimulans i arbetet är betydande faktorer för medarbetarnas 
möjlighet att trivas väl, prestera bra och leverera med god kvalitet. Att ta hand 
om och utveckla befintlig kompetens samt möjlighet till individuell kompetens-
utveckling blir därmed viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv 
arbetsplats. 

Kommunen är i första hand en tjänsteproducerande verksamhet. Med god fram-
förhållning och långsiktig planering är det möjligt att se framtida kompetens-
behov och säkerställa att vi rekryterar, respektive kompetensutvecklar, för att 
tillgodose behoven.

Syftet med kompetensförsörjningsplanen
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig 
kompetens, tydliggöra hur stort gapet är från befintlig kompetens till verksamhe-
tens behov på kort och lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen ska planerade 
åtgärder för att fylla kompetensbehoven beskrivas. En god 
kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur vi som 
arbetsgivare attraherar och rekryterar, men också hur vi som arbetsgivare skapar 
förutsättningar för utveckling och hur vi arbetar för att behålla medarbetare. Sist, 
men inte minst, ska anställningar avslutas på ett professionellt sätt. 

Kompetensförsörjningsplanen sammanfattar, efter en kort omvärldsbevakning, 
nuläget, framtida behov och avslutas med en handlingsplan för kort- och 
långsiktig kompetensförsörjning, utifrån områdena attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla och avsluta.
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Externt perspektiv
Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa 
uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen 
äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg 
växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga förändringar görs i 
arbetssätt, organisation och bemanning skulle över en halv miljon nya 
medarbetare behövas i välfärden fram till 2023. 2

Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka 
rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, 
konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och 
politiska beslut och reformer. 3

Det finns mycket som kommunen själv kan göra för att påverka både storleken 
på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. SKL har 
formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Några åtgärder är 
att använda den befintliga kompetensen på ett bättre sätt, utnyttja tekniken bättre 
och skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling. Det handlar också om 
att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar för 
fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna längre i arbetslivet.4

SKL har beräknat hur strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet 
skulle kunna minska behoven av att rekrytera till olika verksamheter. 
Scenarierna är framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt.  De 
visar bland annat att om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar längre 
skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med över 20 procent, eller 
115 000 personer. 5

2 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? Sveriges 
Kommuner och Landsting
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Faktorer som påverkar rekryteringsbehoven

Övergripande trender som urbanisering, globalisering och digitalisering 
påverkar demografin, som i sin tur bidrar till förändrade krav på välfärden. 
Nedan presenteras faktorer som SKL har tagit fram som övergripande kan 
komma att påverka kommunens uppdrag och arbete.

Förändrade krav på välfärden
Sverige har ett antal generationer av medborgare som är förhållandevis många 
till antalet, medan andra generationer är färre till antalet. Efterfrågan på olika 
välfärdstjänster varierar därför över tiden, vilket försvårar för 
samhällsplaneringen.6

Generationsskifte och ökad brist på chefer
Rekordgenerationen, som satt ett stort avtryck på samhället, har snart gått i 
pension. Detta generationsskifte påverkar samhället på många sätt. Den yngre 
generationen med andra värderingar tar över, värderingar som i högre grad 
präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering. De unga vuxna är 
rörliga i sina värderingar och beteenden. Generationsskiftet och lägre intresse 
hos unga att vara chefer leder till en brist på chefer. Unga vill i större 
utsträckning bli specialister eller experter och talar hellre om personlig 
utveckling än om karriär.7

Ökad urbanisering

Ungdomar söker sig till städer i allt större utsträckning. En generell trend är 
också att ungdomar flyttar till studieorter och att endast en minoritet flyttar 
tillbaka till sina hemkommuner efter studierna.8

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter 

De ekonomiska klyftorna växer mellan äldre och yngre förvärvsaktiva, 
sammanboende och ensamstående föräldrar, de som har arbete och de som står 
utanför arbetsmarknaden samt mellan befolkningarna i attraktiva och mindre 
attraktiva områden och kommuner. Människor med olika bakgrund och 
förutsättningar lever allt mer segregerat, speciellt i storstäderna. Sedan år 1980 

6 Vägval för framtiden. Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025. Sveriges 
Kommuner och Landsting.
7 Ibid.
8 Ibid.
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har inkomstskillnaderna i Sverige och skillnaderna i människors 
levnadsförutsättningar ökat.9 

Ständigt uppkopplade medborgare med nya förväntningar 
Tillgången till internet påverkar livsstil, umgänge och kunskapssökande. En 
ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för 
nästan alla medborgare. När som helst, var som helst och hur som helst kan man 
kommunicera med allt och alla om allt.10

Databaserat beslutsfattande 
Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data och 
datorkraft, så kallat Big Data. Detta innebär en omvälvande förändring för vårt 
sätt att förstå världen. Statistik och matematiska modeller är i allt högre grad en 
del i vårt beslutsfattande. Tekniken och vad den kan åstadkomma förbättras 
ständigt.11

Från behovsdriven till identitetsdriven ekonomi 
Allt högre materiell standard gör att en större del av konsumtionen går från att 
vara behovsdriven till att vara identitetsdriven. Många av de traditionella 
gemenskaperna som exempelvis religion, släkt och hemorten har försvagats. 
Identitet blir viktig för såväl individer som organisationer.12

Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget 
Ett gott samspel mellan den privata och den offentliga sektorn är ofta en starkt 
bidragande kraft till en god lokal och regional utveckling. 
Sysselsättningstillväxten bland svenska företag sker idag framförallt i små och 
mellanstora företag som i många fall har en stark lokal förankring. Små och 
medelstora företag behöver lokal förankring.13

9 Ibid.
10 Vägval för framtiden. Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025. Sveriges 
Kommuner och Landsting.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
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Internt perspektiv
Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en personalstyrka som kvalitativt 
och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Med utgångspunkt i det 
anges i Personalhandboken för Katrineholms kommun att:

 personal- och kompetensplaneringen skall vara medveten och systematisk 
för att kunna ske med god framförhållning

 intern rörlighet stimuleras så att de erfarenheter, kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställd personal kan tillvaratas

 Katrineholms kommun skall vara en lärande organisation som främjar 
lärande för samtliga anställda och som skapar förutsättningar för 
fortlöpande utveckling och förändring

 samtliga anställda får möjlighet till utveckling i arbetet

 kompetensutvecklingen bygger på verksamhetens behov och stämmer 
överens med kommunens långsiktiga utveckling

 de anställda och chefen tar ett gemensamt ansvar beträffande den egna och 
arbetslagets kompetensutveckling

 strategier och system för att kartlägga befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov skall finnas

 utifrån heltid som norm ska samtliga tillsvidareanställningar och 
visstidsanställningar över tre månader vara heltidstjänster
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Analys av rekryteringsbehov

Nedan är det möjligt att se antalet månadsanställda per förvaltning samt 
ålderspensionsavgångar till och med år 2020.

Antal månads-
anställda
2017-05-31

Antal kvarstående 
personer som 
uppnått 
pensionsålder 65 år 
(födda 51 eller 
tidigare)

Antal personer som 
uppnår 
pensionsålder 65 år 
2017 
(födda 52)

Antal personer som 
uppnår 
pensionsålder 65 år 
2018 
(födda 53)

Antal personer som 
uppnår 
pensionsålder 65 år 
2019 
(födda 54)

Antal personer som 
uppnår 
pensionsålder 65 år 
2020 
(födda - 55)

BIF 1 408
(K: 1111 M:207)

12 16 17 43 35

KLF 68
(K: 45 M: 23)

1 1 2 2 1

KTF 48
(K:30 M: 18)

1 0 2 1 2

SBF 49
(K: 29 M: 20)

1 0 2 2 4

STF 257
(K: 143 M:114)

0 2 8 6 7

SOC 147
(K: 110 M: 37)

2 1 2 4 2

Viadidakt 103
(K: 73 M: 30)

1 0 3 5 5

VOF 1 165
(K: 1008 M: 157)

9 19 27 27 37

Totalt: 3 253 27 39 63 90 93

Om samtliga pensionsavgångar fram till 2020 måste ersättas behöver drygt 300 
personer nyrekryteras. Det är i många fall kandidater med eftergymnasial 
utbildning som söks, vilket innebär att vi också letar kandidater som idag inte är 
bosatta i Katrineholm. Vi behöver dessutom hantera en ordinarie 
personalomsättning, inklusive volymökning.

Inom Katrineholms kommun finns idag ca 3 250 månadsanställda personer där 
bildningsförvaltningen samt vård och omsorg är de största förvaltningarna. 
Utmaningar för kommande år syns bl a i ett generationsskifte som påverkar 
organisationen som helhet och framför allt inom kvalificerade 
tjänstemannayrken där konkurrensen om kompetens är stor. 

De flesta förvaltningar räknar med en relativt statisk bemanning kommande tre 
år, trots kommunens tillväxt, och kompetensförsörjningsbehoven handlar i 
huvudsak om utveckling av befintlig personal, kompetensöverföring samt 
ersättningsrekryteringar. De stora undantagen är bildningsförvaltningen samt 
vård- och omsorg som kommer att behöva öka personalstyrkan för att möta 
volymökningarna inom skola och äldreomsorg. 
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Datum

Katrineholms kommun växer och detta återspeglas i rekryteringsbehoven för 
organisationen som helhet. Inom bildningsförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen kommer rekryteringsbehoven vara som störst. För 
samtliga förvaltningar kommer de främsta utmaningarna handla om att rekrytera 
akademiker och ledare. Socialförvaltningen har levt med en mycket hög 
personalomsättning sedan 2013 och har idag flera vakanser i organisationen, 
bildningsförvaltningen behöver rekrytera både pedagoger och skolledare, vård- 
och omsorgsförvaltningen ser sina utmaningar i att rekrytera chefer, 
sjuksköterskor samt högskoleutbildade specialister. Inom övriga förvaltningar är 
det framförallt viktigt att balansera pensionsavgångar med nyrekryteringar, 
främst ledartjänster och specialister, men service- och teknik lyfter också fram 
en brist på anläggningsarbetare och kockar.

Det finns ett rekryteringsbehov som ska möta personalomsättning rensat från 
pensionsavgångar. Detta innefattar intern rekrytering samt extern 
ersättningsrekrytering. Under perioden maj 2014 till maj 2017 uppgick denna 
volym till 1 540 månadsanställda personer som på något sätt bytte tjänst internt 
eller lämnade organisationen. Under samma period var medeltalet månads-
anställda cirka 3 100 personer.  Förutsatt denna omsättning blir bestående så 
innebär det att kommunen fram till 2020 kommer att genomföra ca 1 600 
rekryteringar, undantaget ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar. Vid en 
antagande att samtliga medarbetare skulle välja att pensionera sig vid 65-års 
ålder skulle ersättningsrekryteringarna uppgå till cirka 300 medarbetare. 
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Åtgärder/Handlingsplan 
- Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla, Avsluta

En viss personalomsättning är bra för både organisation och medarbetare, men 
det är samtidigt av stor vikt att både behålla och utveckla erfarenhet och 
kompetens. För att minimera rekryteringsbehovet är det av stor vikt att stärka 
Katrineholms kommuns attraktivitet, genom en professionell rekrytering, 
möjlighet till utveckling för att stimulera och behålla medarbetare, samtidigt 
som avslut ska ses som en möjlighet att utveckla organisationen och en 
möjlighet för oss som kommun att återrekrytera en kompetensutvecklad 
medarbetare. Det innebär att organisationen ska arbeta med att; attrahera, 
rekrytera, utveckla och avsluta.

Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda som 
ska fortsätta utvecklas med kommunen.  Kommunen måste också vara en 
attraktiv arbetsgivare för externa kandidater; vi konkurrerar med andra 
arbetsgivare på marknaden och vi vill kunna locka till oss duktiga talanger inom 
ett flertal yrken. 

Katrineholms kommun arbetar utifrån en modell kallad ARUBA: Attrahera, 
Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. Hur vi lyckas inom dessa områden är vad 
vi signalerar i arbetsgivarvärde.  Tillsammans med ledarskapet är detta de 
starkaste verktygen vi har för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser där 
människor vill arbeta.

Handlingsplanen utgår från nämndernas handlingsplaner och redovisar 
gemensamma och övergripande utvecklingsområden utifrån ARUBA: Attrahera, 
Rekrytera, Utveckla och Behålla samt Avsluta.

Attrahera

Ett starkt arbetsgivarvarumärke är vårt främsta redskap för att nå framgång i att 
rekrytera och behålla kvalificerad personal är 

Vid rekrytering ska kommunen förmedla ett enhetligt och tydligt budskap om 
vad Katrineholms kommun som arbetsgivare erbjuder medarbetarna, men också 
vad vi kräver. Ett budskap som skapar förväntningar. Förväntningar som ska 
uppfyllas, där medarbetar- och ledarskapsfilosofierna ska vara vägledande och 
levande dokument.

Kandidaternas upplevelse när de går igenom rekryteringsprocessen, externa 
såväl som interna kandidater, påverkar arbetsgivarvarumärket i hög grad via 
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berättelser som snabbt sprids både muntligt och via sociala medier. En 
professionell kompetensbaserad rekryteringsprocess med genomtänkt 
kandidatvård blir därmed viktiga nycklar till framgång i konkurrensen. Genom 
att låta personalavdelningens HR-enhet ta en större roll vid rekryteringarna kan 
vi säkerställa en enhetlig, kvalitativ rekryteringsprocess och frigöra chefernas tid 
för kärnverksamheten. 

En stor del av kompetensbehovet utgörs av vakanser som uppstår när personal 
byter tjänst inom organisationen. En väl fungerande intern arbetsmarknad 
innebär goda möjligheter för anställda att utvecklas inom sitt yrke, respektive 
karriärväxla, vilket i sin tur innebär att vi kan behålla medarbetarna under längre 
tid. Det ska vara naturligt för varje medarbetare att söka sitt nya jobb inom 
kommunen, precis som det ska vara naturligt för rekryterande chefer att alltid 
titta på interna kandidater innan extern annonsering tar vid. Genom att 
underlätta för och uppmuntra till intern karriär minskar vi kompetenstappet, får 
mer nöjda medarbetare och därmed positivt varumärkesbyggande. Det är viktigt 
för både extern och intern attraktionskraft. Vi ska vara stolta när vi jobbar för 
Katrineholms kommun, och de som ännu inte gör det ska vilja bli en av oss.

För att ytterligare stärka attraktionskraften finns behov av att lyfta befintliga, 
men också utveckla, de förmåner som medarbetare har möjlighet att ta del av. 
Att lyfta goda exempel och därmed synliggöra vad som sker i verksamheten 
ökar också stolheten för att arbeta i Katrineholms kommun.

Rekrytera

För att lyckas med den externa rekryteringen behöver kommunen synas där 
kandidaterna finns och ytterligare utveckla kommunens rekryteringsprocess. 

Med hjälp av riktad annonsering, aktiv närvaro på karriärsinriktade sociala 
plattformar samt fortsatt samarbete med högskolor och universitet, finns kom-
munen nära kandidaterna. 

Ett utökat centralt stöd från HR i rekryteringsarbetet underlättar rutiner för 
kandidatvård, förbättrar kandidatupplevelsen och ökar möjlighet att agera utifrån 

Åtgärder:

 Enhetlig annonsering
 Tydliggörande ledarskaps- och 

medarbetarskapsprofilerna
 Beskriva och utveckla förmåner
 Öka förutsättningarna för intern rörlighet
 Lyfta fram och synliggöra stolta medarbetare
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kommunens gemensamma värdegrund, RÖTT (Respekt, Ödmjukhet, Tydlighet, 
Tillit) också i rekryteringar. Omfattning av ett förändrat ansvar och inriktning 
påverkar behoven av och nuvarande tillgång till HR-resurser.

Rekryteringsbehov anmäls till respektive HR-kontakt och diskuteras med 
rekryterande chef utifrån verksamhetsbehov och personalekonomi. Behovet blir 
känt genom en intern annons på Communis eller i grupp/kompetenspool innan 
tjänsten annonseras externt. 

En professionell hantering av interna tillsättningar är lika viktig som vid extern 
rekrytering. För att säkerställa den interna rekryteringen kan en intern kompe-
tenspool finnas, där medarbetarnas önskemål och organisationens behov 
matchas. Medarbetarna anmäler sitt intresse för nytt jobb, får ett coachande 
samtal av chef eller kvalificerad HR-personal samt kallas till intervju när 
medarbetaren bedöms vara lämplig kandidat för intern tjänst.

Ett försök gällande intern rörlighet planeras inom service- och teknik 
förvaltningen och kommer att drivas i samarbete med HR-enheten. Syftet är att 
hitta en modell för intern rörlighet som ska kunna implementeras i 
kommunorganisationen. 

Efter rekrytering är en god introduktion av stor betydelse för att medarbetaren 
snabbt och effektivt ska få möjlighet att komma in i arbetsuppgifterna och känna 
sig välkommen till arbetsplatsen.  Genom omvärldsbevakning och uppföljning 
av genomförd introduktion ökar möjligheterna till att öka kvaliteten på framtida 
introduktion.

För nya chefer är det viktigt att skapa en trygghet i rollen och uppdraget. För att 
öka tryggheten kan nya chefer erbjudas en mentor, främst inom organisationen, 
men också utanför förvaltningen. 

Åtgärder:

 Riktad annonsering
 Utökat ansvar för HR avseende rekrytering av chefer 

och specialisttjänster i samarbete med ansvarig chef.
 Öka och stimulera möjligheterna till intern rörlighet, 

utifrån resultat av pilotprojekt kring kompetenspool.
 Kvalitetssäkra och utveckla introduktionen.
 Mentorskap till nya chefer.
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Utveckla och Behålla

Att vilja stanna kvar på sin arbetsplats handlar i grund och botten om en god 
arbetsmiljö, att jag trivs på mitt arbete. I detta avsnitt fokuseras på hur jag som 
medarbetare kan ges ett mervärde av att utvecklas på mitt arbete, eller i 
kommunen.

Kompetensutveckling är viktig. I första hand ska denna ske utifrån 
organisationens behov. Individuella behov och önskemål tillgodoses inom 
ramen för verksamhetens behov samt de kompetensbehov som finns inom 
kommunorganisationen.

Identifiera, utveckla och bygg vidare på talanger är ett område där kommunen 
tidigare haft program för blivande ledare, men alla vill inte bli chef. För att nå 
vidare kan kommunen vartannat år genomföra en kartläggning och bedöma 
organisationens potential utifrån frågeställningarna:. Vad är en talang? Vilka är 
talangerna på respektive avdelning? Vad vill talangerna själva? Hur utvecklar vi 
dem mot strategiska kompetensbehov? Detta kommer på sikt att underlätta 
intern rekrytering på alla nivåer och ger möjlighet till proaktivt agerande 
gällande kompetensförsörjningen i stort.

För att hitta nya vägar till utveckling, utan att bli chef, skulle en modell för 
alternativ karriärsutveckling vara en väg som ger möjlighet att ta tillvara på och 
behålla och vidareutveckla medarbetare. 

Ett gott ledarskap är en grundförutsättning för att vi som organisation ska 
lyckas. Ledarskap är något som utövas, men också något som behöver vårdas 
och utvecklas. För att stärka ledarskapet i kommunen genomförs varje år ett 
utbildningsprogram för kommunens chefer. Programmet behöver ses över och 
nå fler.

Åtgärder:

 Utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner
 Metod för att hitta och utveckla talanger
 Modell för karriärutveckling
 Utveckla chefsutvecklingsprogrammet
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Avsluta

En anställning som avslutas ska ske med möjlighet att komma tillbaka; vi 
bränner inga broar vid avslut, istället lyssnar vi på personen som slutar, tar till 
oss av både kritik och beröm samt ser det som en möjlighet att utveckla 
organisationen och en möjlighet för oss att vid senare tillfälle återrekrytera en 
kompetensutvecklad medarbetare.

Avslutningssamtal med årlig analys och handlingsplan: Varje medarbetare som 
lämnar sin tjänst ska bjudas in till avslutningssamtal. Närmaste chef ansvarar för 
att ge information om samtalet till medarbetaren och meddelar HR om avslutet. 
HR genomför samtalet efter bestämd mall, anonymiserar svaren och ansvarar för 
att informationen sparas i lämpligt system. Detta underlag analyseras årligen och 
förvaltningsvis, med stöd från HR, för att identifiera trender gällande skäl för 
avslut. 

Uppföljning
Kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan följs upp löpande och 
revideras inför varje mandatperiod.

Åtgärd:

 Systematisera avslutningssamtal med årlig analys.



Protokollsutdrag 1 (1)

VIADIDAKTNÄMNDEN 2018-02-20

§ 8

Yttrande över remiss Förslag till 
kompetensförsörjningsplan (VIAN/2018:5)
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till övergripande 
kompetensförsörjningsplan för Katrineholms kommun. Förslaget har remitterats till 
samtliga nämnder för att ge dessa en möjlighet att yttra sig. Svar på remissen ska ha 
inkommit senast den 16 mars 2018.
I kompetensförsörjningsplanen ges en övergripande bild av Katrineholms kommuns 
rekryteringsbehov under kommande år. Dokumentet innehåller även en handlingsplan 
för kompetensförsörjning utifrån områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta. 
Viadidakt är positivt inställd till inriktningen i den remitterade planen och tillstyrker 
förslaget. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad2018-02-14
 Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).

___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2018-03-01 Hnr 2018:273

§ 21
Yttrande över förslag till övergripande kompetensförsörj-
ningsplan (VON/2018:12)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 
yttrande och översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder har fått förslag till kommunövergripande kompetensförsörjnings-
plan på remiss. Remissvar ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 
den 16 mars 2018. 
Samtliga verksamheter i vård- och omsorgsförvaltningen har haft möjlighet att 
komma med synpunkter gällande förslaget. 

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande/bedömning
I planen framgår att Katrineholms kommun har ett stort rekryteringsbehov. 
För vård- och omsorgsförvaltningen omnämns utmaningar i att rekrytera chefer, sjuk-
sköterskor samt högskoleutbildade specialister. 
Inom några andra förvaltningar framgår att det framför allt är viktigt att balansera 
pensionsavgångar med nyrekryteringar, främst ledartjänster och specialister. 
Begreppet ledartjänster kan med fördel utvecklas i planen.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att ARUBA är en bra modell. Det är viktigt att 
minska personalomsättningen i de grupper där rörligheten är stor, för att få kontinuitet 
i verksamheten. I planen framgår att en åtgärd är att öka förutsättningarna för intern 
rörlighet, för att behålla kompetenta medarbetare under en längre tid.   
Förslaget att införa en intern kompetenspool är bra ur ett kompetens- och arbetsmiljö-
perspektiv.  
Vård- och omsorgsförvaltningen är även positiv till förslaget att HR tar en större roll 
vid rekryteringar för att cheferna istället ska få tid för kärnverksamheten.
I planen framgår att det finns behov av att lyfta befintliga förmåner, men att även 
utveckla förmåner som medarbetare har möjlighet att ta del av. Vård- och omsorgs-
förvaltningen anser att Katrineholms kommun ska se över möjligheten att exempelvis 
ordna lägenheter för svårrekryterade personalgrupper.

Ärendets handlingar
 Remissanvisning – Förslag till kompetensförsörjningsplan
 Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
utredare Johanna Flood.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2018-02-27   10 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 7 

Synpunkter angående förslag till Övergripande 
kompetensförsörjningsplan  (BIN/2018:3)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens synpunkter och 
överlämnar till kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Övergripande 
kompetensförsörjningsplan. Den är skickad på remiss till samtliga nämnder. Svaret 
ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2018-03-16. 
 
Bildningsförvaltningens synpunkter 
Verksamhetsmässiga perspektiv  
Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal är ett av 
bildningsförvaltningens viktigaste strategiska områden för att kunna fortsätta utveckla 
utbildningen så att barn och elevers resultat fortsätter att förbättras. Precis som 
beskrivs i förslaget till övergripande kompetensförsörjningsplan behöver 
bildningsförvaltningen inte bara utveckla befintlig personal, göra 
ersättningsrekryteringar utan förvaltningen behöver också utöka personalstyrkan 
utifrån prognoser kring en ökad volymutveckling. En annan oroande faktor är att 
antalet studerande till pedagogutbildningar inte motsvarar de beräkningar som görs 
när det gäller behov av framtida personal.  
 
Med detta som bakgrund anser förvaltningen att den övergripande kompetens-
försörjningsplanen pekar på de områden som är viktiga att fortsätta utveckla och 
förbättra men vill framförallt lyfta fram området ”attraktiv arbetsgivare” som är helt 
avgörande för hur vi ska blir framgångsrika i vår framtida kompetensförsörjning. En 
annan viktig faktor är kommunens höga sjukskrivningstal, här behövs förstärkning 
inom det främjande och förebyggande arbetet.  
 
Om rekrytering sker via HR-enheten är det av största vikt att arbetet kan ske snabbt 
och att det även kan pågå under sommarhalvåret. Skolledare genomför ofta 
rekrytering i samband med läsårsstart. 
 
Förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder:  
• Fortsatt satsning och utveckling av Utbildningstjänster. 
• Förstärka interna karriärmöjligheter via trainee-utbildningar 
 
Ekonomiska perspektiv 
Idag genomförs en mängd rekryteringar av förskolechefer och rektorer. Det behöver 
vara tydligt med vad som HR-enheten ska ansvara för. Eftersom HR-enheten behöver 
förstärkas,  behöver det klargöras hur höga kostnaderna blir för det utökade 
rekryteringsansvaret för HR-avdelningen och hur dessa kostnader ska finansieras. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Ärendets handlingar 
• Förslag Övergripande kompetensförsörjningsplan 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP),            
Jesper Ek (L), Tommi Lycke (S), Helene Björkqvist förv.chef. 
 
____________________ 
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-03-15

§ 14

Yttrande - Förslag övergripande 
kompetensförsörjningsplan (STN/2018:15)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens 
yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny 
övergripande kompetensförsörjningsplan.

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, 
tydliggöra hur stort gapet är från befintlig kompetens till verksamhetens behov på 
kort respektive lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen sammanfattar, efter en kort 
omvärldsbevakning, nuläget, framtida behov och avslutas med en handlingsplan för 
den kort- respektive långsiktiga kompetensförsörjningen, utifrån områdena attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avsluta.

Service- och teknikförvaltningens bedömning 
Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav 
på verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra 
försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens. Utveckling av de 
anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten till 
den föränderliga omvärlden. Förvaltningen anser därför att en övergripande 
kompetensförsörjningsplan är ett viktigt underlag i det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet.

Samtliga nämnder ska ha en egen kompetensförsörjningsplan. Service- och 
tekniknämnden rekryterings-/kompetensförsörjningsplan med tillhörande 
handlingsplan för 2018 beslutades i december 2017. Förvaltningens bedömning är att 
den övergripande kompetensförsörjningsplanen, vid framtida uppdateringar, bör 
beslutas före de enskilda nämnderas planer. Detta skulle innebära en större 
likformighet och sannolikt leda till en jämnare kvalitet. I den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen saknar förvaltningen också en beskrivning över hur den 
övergripande planen är kopplad till nämndernas kompetensförsörjningsplaner.

Förslaget till övergripande kompetensförsörjningsplan tar avstamp i SKLs 
beskrivning av faktorer samt övergripande trender som påverkar rekryteringsbehovet 
på nationell nivå.  Den övergripande kompetensförsörjningsplanen skulle bli mer 
användbar för förvaltningen om dessa övergripande trender samt faktorer beskrevs ur 
ett Katrineholmsperspektiv i fler faktorer än enbart generationsväxling. Hur ser 
urbaniseringstrenden ut i Katrineholm? Hur ser innovationskraften ut i Katrineholm? 
Ökar bristen på chefer i Katrineholm? Är några få exempel på frågeställningar som 
skulle kunna lyftas i en övergripande kompetensförsörjningsplan och ge 
förvaltningarna ett tydligare underlag att arbeta med.



Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-03-15

I kapitel Internt perspektiv omnämns ”heltid som norm”. Med införandet av heltid 
som norm i kommunen finns starka skäl att tro att personalrörligheten kan komma att 
öka. Med anledning av det önskar förvaltningen en mer utömmande beskrivning av 
kompetensutveckling kopplat till just implementeringen av heltid som norm.

I kapitel Analys av rekryteringsbehov beskrivs att de flesta förvaltningar räknar med 
en relativt statisk bemanning de kommande tre åren. Undantagen som uppges är 
bildnings- samt vård- och omsorgsförvaltningen där personalstyrkan kommer behöva 
ökas med anledning av volymökningar inom skola och äldreomsorg.
Denna utveckling beskrivs också i service- och tekniknämndens rekryterings-
/komptensförsörjningsplan. Att staden växer medför bostadsbyggande med 
tillhörande infrastruktursatsningar som ger ett utökat behov av service – och 
teknikförvaltningens tjänster inom flera områden, inte minst inom skola och 
äldreomsorg.
I service- och tekniknämndens rekryterings-/komptensförsörjningsplan beskrivs vilka 
bristyrken som identifierats inom nämndens verksamhetsområden. Att peka på 
bristyrken skapar en medvetenhet som i förlängningen kan bidra till att 
organisationen bättre kan hantera och genomföra rekryteringar inom områden där det 
råder brist på kompetent arbetskraft. Förvaltningens bedömning är att en mer 
omfattande diskussion om bristyrken och hantering kring dessa är motiverad även i 
den övergripande kompetensförsörjningsplanen.
I kapitel Årgärder/Handlinsplan – attrahera första stycket saknas det text.
I kapitel Åtgärder/Handlinsplan – rekrytera omnämns service- och 
teknikförvaltningens arbete med ett pilotprojekt för ökad intern rörlighet. Detta arbete 
har flyttats fram, varför skrivningen kring detta behöver omformuleras i dialog med 
service- och teknikförvaltningen alternativt tas bort.
I kapitel Åtgärder/Handlinsplan – utveckla och behålla – åtgärda finns en punktlista 
med fyra åtgärder. Förvaltningen föreslår en ytterligare punkt – ett traineeprogram för 
blivande chefer.

Ärendets handlingar
 Förslag Övergripande Komptensförsörjningsplan

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen 
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-03-07 STN/2018:15 - 020 
Stab 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-57150 

www.katrineholm.se E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Pierre Jansson 

Service- och tekniknämnden

Yttrande - Förslag övergripande 
kompetensförsörjningsplan 
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens 
yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny 
övergripande kompetensförsörjningsplan. 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, 
tydliggöra hur stort gapet är från befintlig kompetens till verksamhetens behov på kort 
respektive lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen sammanfattar, efter en kort 
omvärldsbevakning, nuläget, framtida behov och avslutas med en handlingsplan för 
den kort- respektive långsiktiga kompetensförsörjningen, utifrån områdena attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avsluta.

Förvaltningens bedömning 
Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på 
verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra 
försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens. Utveckling av de 
anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten till 
den föränderliga omvärlden. Förvaltningen anser därför att en övergripande 
kompetensförsörjningsplan är ett viktigt underlag i det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet.  

Samtliga nämnder ska ha en egen kompetensförsörjningsplan. Service- och 
tekniknämnden rekryterings-/kompetensförsörjningsplan med tillhörande 
handlingsplan för 2018 beslutades i december 2017. Förvaltningens bedömning är att 
den övergripande kompetensförsörjningsplanen, vid framtida uppdateringar, bör 
beslutas före de enskilda nämnderas planer. Detta skulle innebära en större 
likformighet och sannolikt leda till en jämnare kvalitet. I den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen saknar förvaltningen också en beskrivning över hur den 
övergripande planen är kopplad till nämndernas kompetensförsörjningsplaner.   

Förslaget till övergripande kompetensförsörjningsplan tar avstamp i SKLs beskrivning 
av faktorer samt övergripande trender som påverkar rekryteringsbehovet på nationell 
nivå.  Den övergripande kompetensförsörjningsplanen skulle bli mer användbar för 
förvaltningen om dessa övergripande trender samt faktorer beskrevs ur ett 
Katrineholmsperspektiv i fler faktorer än enbart generationsväxling. Hur ser 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-03-07 STN/2018:15 - 020 
Stab 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-57150 

www.katrineholm.se E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se 

urbaniseringstrenden ut i Katrineholm? Hur ser innovationskraften ut i Katrineholm? 
Ökar bristen på chefer i Katrineholm? Är några få exempel på frågeställningar som 
skulle kunna lyftas i en övergripande kompetensförsörjningsplan och ge 
förvaltningarna ett tydligare underlag att arbeta med.                        

I kapitel Internt perspektiv omnämns ”heltid som norm”. Med införandet av heltid som 
norm i kommunen finns starka skäl att tro att personalrörligheten kan komma att öka. 
Med anledning av det önskar förvaltningen en mer utömmande beskrivning av 
kompetensutveckling kopplat till just implementeringen av heltid som norm.

I kapitel Analys av rekryteringsbehov beskrivs att de flesta förvaltningar räknar med en 
relativt statisk bemanning de kommande tre åren. Undantagen som uppges är 
bildnings- samt vård- och omsorgsförvaltningen där personalstyrkan kommer behöva 
ökas med anledning av volymökningar inom skola och äldreomsorg. 
Denna utveckling beskrivs också i service- och tekniknämndens rekryterings-
/komptensförsörjningsplan. Att staden växer medför bostadsbyggande med tillhörande 
infrastruktursatsningar som ger ett utökat behov av service – och teknikförvaltningens 
tjänster inom flera områden, inte minst inom skola och äldreomsorg. 
I service- och tekniknämndens rekryterings-/komptensförsörjningsplan beskrivs vilka 
bristyrken som identifierats inom nämndens verksamhetsområden. Att peka på 
bristyrken skapar en medvetenhet som i förlängningen kan bidra till att organisationen 
bättre kan hantera och genomföra rekryteringar inom områden där det råder brist på 
kompetent arbetskraft. Förvaltningens bedömning är att en mer omfattande diskussion 
om bristyrken och hantering kring dessa är motiverad även i den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen. 
I kapitel Årgärder/Handlinsplan – attrahera första stycket saknas det text.  
I kapitel Åtgärder/Handlinsplan – rekrytera omnämns service- och 
teknikförvaltningens arbete med ett pilotprojekt för ökad intern rörlighet. Detta arbete 
har flyttats fram, varför skrivningen kring detta behöver omformuleras i dialog med 
service- och teknikförvaltningen alternativt tas bort. 
I kapitel Åtgärder/Handlinsplan – utveckla och behålla – åtgärda finns en punktlista 
med fyra åtgärder. Förvaltningen föreslår en ytterligare punkt – ett traineeprogram för 
blivande chefer. 

Ärendets handlingar
 Förslag Övergripande Komptensförsörjningsplan 

 
Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunledningsförvaltningen 



Protokollsutdrag 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN 2018-03-21

§ 50

Yttrande - Förslag till kompetensförsörjningsplan 
(SOCN/2018:14)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialförvaltningens yttrande 

gällande kommunledningsförvaltningens förslag på Övergripande 
kompetensförsörjningsplan.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen begär remissvar gällande förslag på Övergripande 
kompetensförsörjningsplan. Socialförvaltningen ställer sig positiv till Övergripande 
kompetensförsörjningsplan, men pekar på behovet av några förtydliganden i planen, 
bland annat vilket operativt och konsultativt stöd förvaltningarna kan få i HR- och 
kommunikationsfrågor. Socialförvaltningen önskar även en tydligare övergripande 
strategi utifrån ARUBA-modellen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-03-08
 Remissanvisning – Förslag till kompetensförsörjningsplan
 Förslag - Övergripande Kompetensförsörjningsplan

Socialnämndens överläggning 
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica 
Vemic (SD) samt avdelningschef Pia Carlsson.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-03-08 SOCN/2018:14 - 
759 

Soc stab 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-56862 

www.katrineholm.se E-post: Irene.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Irene Johansson 

 Socialnämnden

Yttrande över Förslag till kompetensförsörjningsplan
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom socialförvaltningens yttrande gällande 

kommunledningsförvaltningens förslag på Övergripande 
kompetensförsörjningsplan.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen begär remissvar gällande förslag på Övergripande 
kompetensförsörjningsplan. Socialförvaltningen ställer sig positiv till Övergripande 
kompetensförsörjningsplan, men pekar på behovet av några förtydliganden i planen, 
bland annat vilket operativt och konsultativt stöd förvaltningarna kan få i HR- och 
kommunikationsfrågor. Socialförvaltningen önskar även en tydligare övergripande 
strategi utifrån ARUBA-modellen. 

Ärendets handlingar
 Remissanvisning – Förslag till kompetensförsörjningsplan
 Förslag - Övergripande Kompetensförsörjningsplan

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen begär remissvar gällande förslag på Övergripande 
kompetensförsörjningsplan. Socialförvaltningen ställer sig positiv till en Övergripande 
kompetensförsörjningsplan. Planen utgår från nämndernas handlingsplaner 2017-2020, 
socialförvaltningen önskar dock att nämndernas handlingsplaner hade baserats på en 
övergripande kompetensförsörjningsplan. 

Planen konstaterar olika skeenden och omvärldsförändringar, som påverkar kommande 
rekryteringsbehov, såsom förändrade krav på välfärden, generationsskifte, ökad 
urbanisering, ökad polarisering mellan medborgare, ständigt uppkopplade medborgare, 
databaserat beslutsfattande, identitetsdriven ekonom och ett aktivt näringsliv i 
samhällsbygget.

Handlingsplanen redovisar även gemensamma och övergripande utvecklingsområden 
utifrån, ARUBA-modellen: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta. 
Socialförvaltningen saknar en tydlig strategi inom dessa områden kring vem som gör 
vad, såsom vem som tar fram ett enhetligt och tydligt budskap och vad kommunens 
varumärke innebär i det här sammanhanget, att förmedla ett enhetligt och tydligt 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2018-03-08 SOCN/2018:14 - 
759 

Soc stab 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-56862 

www.katrineholm.se E-post: Irene.Johansson@katrineholm.se 

budskap om vad Katrineholms kommun erbjuder medarbetarna. Även ett förtydligande 
av kommunens policy och åtgärder för att attrahera vid rekryteringar behöver göras.

Det framkommer i den Övergripande kompetensförsörjningsplanen att 
socialförvaltningen haft en mycket hög personalomsättning sedan 2013 och har flera 
vakanser i organisationen. Personalomsättningen i socialförvaltningen avtog dock 
under 2017. Den stora utmaningen för socialförvaltningen närmsta åren är att rekrytera 
rätt kompetens, samt att följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård. Bland annat är socionomer en bristyrkesgrupp i Katrineholms kommun

Socialförvaltningen uppmärksammar och ställer sig mycket positiva till att HR ska ta 
en större roll vid rekryteringar för att säkerställa en enhetlig och kvalitativ 
rekryteringsprocess och för att frigöra chefernas tid för kärnverksamheten. 
Socialförvaltningen ser också arbetet med att hitta nya vägar till karriärutveckling som 
mycket positivt.

I handlingsplanen nämns både att HR ska arbeta mer operativt gentemot 
förvaltningarna samt ge stöd i olika frågor. Stödet från både informationskontor i 
kommunikationsfrågor och HR-stödet från kommunledningskontoret behöver 
tydligöras, så att förvaltningarna vet vem som gör vad, vilket operativt och konsultativt 
stöd som förvaltningen kan förväntas få. 

Iréne Johansson
verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-03-13 KULN/2018:3 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Förslag till kompetensförsörjningsplan 
Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till 
kompetensutvecklingsplan för Katrineholm.

I förslaget konstateras att kompetensförsörjningsplanen tydliggör gapet mellan 
befintlig kompetens och verksamhetens behov. En god kompetensförsörjning omfattar 
hur vi som arbetsgivare attraherar och rekryterar men också hur vi skapar 
förutsättningar för utveckling och hur vi arbetar för att behålla medarbetare.

Kommunen står inför ett generationsskifte som påverkar hela organisationen men för 
de kommande åren räknar de flesta förvaltningar, undantaget Vård- och omsorgs- och 
bildningsförvaltningen, med en relativt statisk bemanning. De främsta utmaningarna 
för samtliga förvaltningar är att rekrytera akademiker och ledare. 
    
Kulturnämndens synpunkter
Kulturnämnen är positiva till förslaget till kompetensförsörjningsplan. Kommunen ska 
vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande medarbetare som externa kandidater. 
För att bli det är det viktigt att vi lever upp till den modell som föreslås i programmet  
d v s ARUBA. Katrineholms kommun måste för att vara en attraktiv arbetsgivare 
kunna förmedla ett enhetligt budskap för att attrahera såväl interna som externa 
sökande. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare kan vara svårt. Just nu arbetar vi med heltid som 
norm, ett i grunden är mycket positivt initiativ men som för Kulturnämndens 
verksamhetsområde, med splittrade tjänster på Perrongen snarare dränerat 
verksamheten på kompetens.

I programmet understryks vikten av att möjliggöra interna karriärvägar vilket 
Kulturnämnden delar. Medarbetare bör uppmuntras att aktivt söka nya karriärvägar i 
kommunen. Däremot är det nämndens uppfattning att den interna annonseringen inte 
bör ha företräde för en extern sådan.

Vi vet att det i framtiden kommer att vara svårt att rekrytera ledare. Därför är det 
nödvändigt att ta hand om de talanger som finns genom t ex ett utvecklat 
traineeprogram. Programmet öppnar upp för en alternativ karriärväg som specialist 
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Datum Vår beteckning

KULTURFÖRVALTNINGEN 2018-03-13 KULN/2018:3 - 800 
Förvaltningsledning 

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

istället för chefsvägen. En sådan alternativ karriärväg innebär att kommunen kan 
erbjuda kvalificerad kompetensutveckling liksom en löneutveckling motsvarande den 
för chefer. 

KULTURNÄMNDEN

Cecilia Björk
Ordförande



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-17 KS/2018:159 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Norden@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Nordén 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2017 
för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus 
AB (KIAB) till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har lämnat sig årsredovisning för 2017. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat efter finansiella poster för 2017 på 10 779 000 
kronor för KFAB och 3 843 000 kronor för KIAB. Nettoomsättningen för de båda 
bolagen var 357 674 000 kronor.

Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning på den 31 december 2017 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning 2017 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport
 Årsredovisning 2017 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport

 
Ärendebeskrivning
KFAB med KIAB har lämnat sin årsredovisning för 2017 tillsammans med 
revisionsberättelser. Kommunens revisorer har inom ramen för koncernredovisningen 
granskat de båda bolagens årsredovisningar. Kommunledningsförvaltningen har berett 
ärendet för kommunstyrelsens räkning.
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Förvaltningens bedömning
Årsredovisningarna för KFAB med KIAB består av förvaltningsberättelse samt 
resultat – och balansräkning. Nettoomsättningen för de båda bolagen var 357 674 000 
kronor, varav moderbolagets nettoomsättning var 296 158 000 kronor. Vidare, var 
KFAB:s resultat efter finansiella poster på 10 779 000 kronor och motsvarande
3 843 000 kronor för KIAB.

Bolagets revisorer har inför bolagsstämman granskat de båda bolagens 
årsredovisningar. Revisorernas bedömning är att årsredovisningarna upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av 
bolagens finansiella ställning per den 31 december 2017. Vidare, att 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens 
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens 
årsredovisning.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning med 
KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot. Förvaltningens 
förslag är därför att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga 
bolagens årsredovisningar till handlingarna.

Karin Nordén
Handläggare

Beslutet skickas till:
KFAB
KIAB
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Affärsidé och uppdrag
KFAB:s affärsidé är att erbjuda  

attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm.

Katrineholms Fastighets AB, KFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt  

av Katrineholms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB 

(KIAB). I enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska 

KFAB bedriva verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån affärsmässiga principer. 

Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i Katrineholms kommun, 

vidare skall bolaget eftersträva ett boendealternativ för olika skeden i livet samt  

verka för att utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. KFAB 

ska även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder. 

I uppdraget ingår även att till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler  

för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är  

att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. 

Bolaget skall därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar för den 

kommunala organisationen i sin helhet. Kommunen och bolaget skall i samråd  

söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.
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Vd har ordet
Under året har vi både byggt nya lägenheter i centrala Katrineholm

och i en gammal statarbostad vid Djulö. Ett helt nytt ungdomsboende 

har tagit form och dessutom bygger vi en ny brandstation samtidigt som 

vi renoverar och höjer standarden i våra äldre hyreshus. Genom konst-

närliga utsmyckningar och upprustade gårdar vill vi även ge våra 

hyresgäster en bättre närmiljö. 

ÅRSREDOVISNING 2017

Den första december var det dags för den 
första av de 23 förväntansfulla hyres-
gästerna att flytta in i sin lägenhet i det 
nybyggda ungdomsboendet i kvarteret 
Pantern. Under veckan som följde fylldes 
hela huset av liv när även de övriga kom 
med sina flyttlass. De flesta lämnade 
sina barndomshem för att flytta till sitt 
allra första egna boende. Jag tycker att 
det känns fantastiskt att kunna erbjuda 
lägenheter till unga människor som är på 
väg hemifrån. 

Sedan tidigare har vi ungdomsbostäder 
på norr men de här nya lägenheterna har 
en helt annan standard. Med ungdoms-
boendet i kvarteret Pantern ökar vi vårt 
utbud till unga vuxna och gör det också 
möjligt för dem att välja standard på sitt 
boende. Vi har ansökt om investerings-
stöd, ett stöd som gör att vi kan ha något 
lägre hyror än annars när vi bygger nytt.

Under december blev också renoveringen 
av lägenheterna i kvarteret Grenen färdig. 
Projektet har pågått i olika etapper under 
året och strax före jul var den sista lägen-
heten klar. Jag hoppas hyresgästerna inte
behövde känna allt för mycket stress 
innan jul utan kunde njuta av sitt nyreno-

verade hem under helgdagarna. Eftersom 
renoveringen inneburit att husen blivit 
tätare har vi börjat göra en injustering 
av värmen och räknar med att kunna 
spara en hel del energi i linje med våra 
miljömål.

I november togs det första spadtaget till 
den nya brandstationen som vi räknar 
med kommer att bli ett riktigt lyft för 
brandmännen. Utifrån ledordet ”Friska 
brandmän” har vi tillsammans med 
Västra Sörmlands Räddningstjänst säker-
ställt att de på alla sätt kommer att få en 
bra arbetsmiljö. 

Vi har även fortsatt arbetet med våra 
hyresgästers närmiljö. I januari 2018 
kommer en ny staty invigas i kvarteret 
Hästen. I entrén till det första huset som 
blev färdigbyggt i kvarteret, finns redan 
en konstnärlig utsmyckning i form av en 
målning med ett par ståtliga hästar. 

I kvarteret Rosenbusken, utanför bib-
lioteket, avtäcktes nyligen konstverket 
”Eka rodd i land” som är ett minnes-
märke över kvinnliga Medborgarskolan i 
Julita men också en symbol för bildning, 
demokrati och jämställdhet. 

Arbetet med den yttre miljön i kvarteret 
Sågen fortsätter och kommer att vara 
klart under 2018.

I maj hade vi öppet hus för allmänheten 
som då fick chansen att se de fyra lägen-
heterna som vi har renoverat i den gamla 
statarbostaden Nybygget vid Djulö. Intres-
set för att se ett hundra år gammalt hus 
förvandlas till nya moderna lägenheter 
var jättestort. Över 500 personer kom 
för att titta på de fyra lägenheterna som 
redan var uthyrda. Vi hade viss hjälp av 
det fina vädret och besökarna strömma-
de till redan en timme innan vi öppnade. 

I september hade vi öppet hus i kvarteret 
Pantern. Besökarna fick då se en hundra 
år gammal lägenhet i Hemgården och 
en helt ny i grannhuset som är vårt nya 
ungdomsboende. Även här fanns ett stort 
intresse hos allmänheten. 

I kvarteret Hästen är första delen i etapp 
2 snart klar och i början av februari får 
hyresgästerna flytta in. Framåt årsskiftet 
2018/2019 kommer kvarteret äntligen 
att vara helt färdigt och vi räknar med 
att hyresgästerna i de 54 sista lägenhe-
terna ska kunna flytta in kring nyår.
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Vårt miljö- och energiarbete når lite 
längre för varje år. Under 2017 har vi 
fortsatt med olika åtgärder och bland 
annat anslutit oss till en databas där 
kemister och annan expertis betygsätter 
byggnadsmaterial utifrån miljöpåverkan. 
Genom att alltid i första hand välja mate-
rial som klassificeras som miljövänliga 
ser vi till att bygga hus som är hälso-
samma att bo i och som belastar miljön 
så lite som möjligt.

Vi har haft en del personalomsättningar 
under året och rekryterat flera nya med-
arbetare för att fylla de vakanser vi fått. 
Tillsammans jobbar vi vidare med att 
erbjuda våra kunder god service och jag 
vill passa på att tacka alla medarbetare 
för ett mycket gott år. 

Jag ser fram mot ett 2018 med nya möj-
ligheter.

Katrineholm mars 2018

Ingmar Eriksson 
Ingmar Eriksson, vd
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ÅRSREDOVISNING 2017 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastig-
hetsaktiebolag, organisationsnummer 556011-0917, avger här-
med årsredovisning och koncernredovisning för Katrineholms 
Fastighets AB för verksamhetsåret 2017. Förvaltningsberättel-
sen omfattar koncernen och moderbolaget.

ÄGARFÖRHÅLLANDE
Katrineholms Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag 
helägt av Katrineholms kommun med säte i Katrineholm. Från 
och med 2006-12-31 är bolaget moderbolag till Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB).

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
KFAB bildades 1955 och uppförde de första bostadsfastighe-
terna på norr i Katrineholm. Tyngdpunkten av hyreshusen är 
uppförda under 60-talets miljonprogram. Under 2000-talet 
har efterfrågan på bostäder ökat och är idag en bristvara. 
 Nybyggnationer av hyreshus har genomförts och planeras på 
flera centrala fastigheter de närmaste åren.
 Sedan 2002 äger KFAB även merparten av de kommunala 
verksamhetslokalerna. Miljöfrågor är i fokus. Att minska energi-
förbrukningen och automatisera fastighetsdriften är prioriterat. 

AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KFAB ska erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrine-
holm. KFAB ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kom-
munala bostadsbolag bedriva verksamheten med hyresfastighe-
ter utifrån affärsmässiga principer. KFAB ska erbjuda ett boende 
av god standard och boendealternativ för olika skeenden i livet.
 KFAB ska verka för att utveckla boendeinflytandet över 
bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda 
utsatta och svaga grupper bostäder. 
 KFAB tillhandahåller också lokaler för kommunal verksam-
het där bolaget ska eftersträva att hyra ut till lägsta möjliga 
självkostnad. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform 
är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommu-
nala verksamheten.
 Bolagets redovisning är uppdelad i två affärsområden, 
bostäder (AO Bostäder) och kommunfastigheter (AO Kommun-
fastigheter). Syftet med uppdelningen är att tydliggöra och 
särskilja intäkter respektive kostnader för de olika hyresgäst-
kategorierna. Verksamheten inom AO Bostäder styrs av lagen 
om allmännyttiga kommunala bostadsbolag där affärsmässiga 
principer är vägledande. Inom AO Kommunfastigheter är själv-
kostnadsprincipen vägledande. 

STYRELSE
Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm, 
har bestått av följande styrelseledamöter och suppleanter:

2017-01-01 – 2017-12-31

Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf (s)
Erik Liljencrantz v ordf (m)
Monica Johansson (s) (period 1/1-2017 – 13/2 2017)
Cecilia Björk (s) från (period 13/2-2017 -   )
Michael Hagberg (s)
Berit Örtell (s)
Abdullahi Hassan (s)
Bo Johansson (m) 

Gudrun Lindvall (mp)
Bertil Carlsson (c)
Mica Vemic (sd)
Bengt Hult (l)

Arbetstagarrepresentanter
Rickard Åkesson, VISION
  
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda samman-
träden. 

Årsstämma hölls den 26 april. 
 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 

REVISORER
Utsedda revisorer och revisorsersättare med uppgift att granska 
KFABs räkenskaper och förvaltning har varit  

Ordinarie:  Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Ersättare:  Roger Hovsby, Ernst & Young

Lekmannarevisor är Marita Bengtsson, suppleant är Lars F 
Eriksson. 

ALLMÄNT
KFAB och KIAB har till viss del en gemensam administration. 
Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB. 
Detta innebär förhöjda intäkts- respektive kostnadsposter i 
KFAB. Viss administration inom ekonomi, IT och lönehante-
ring köps från Katrineholms kommuns s.k. Shared Business 
Services.
 KFAB fortsätter nyproduktionen av bostäder och kommu-
nala verksamhetslokaler. I kv. Pantern har ett ungdomsboende 
byggts och de nya hyresgästerna flyttade in i början på december. 
Stora Djulö herrgårds gamla statarbostad, allmänt kallat 
”Nybygget”, har förvärvats från Katrineholms kommun och 
genomgått en varsam renovering. Fyra lägenheter blev inflytt-
ningsklara den 1 september. I kv. Hästen fortsätter nyproduk-
tionen av hyreshus vid korsningen Linnevägen/Eriksbergsvägen. 
Etapp 2:1 om 52 lägenheter blev inflyttningsklart 1 februari 
2018. Etapp 2:2 om 54 lägenheter kommer att sluta kvarteret 
och avsluta projektet i februari 2019.  
 KFAB har genomfört ett strategiskt markköp av fastigheten 
Humlen 9, Kungsgatan. Köpet möjliggör för ytterligare byggna-
tion i kvarteret.
 Inom AO Kommunfastigheter har KFAB i uppdrag att under 
en treårsperiod fram till 2017 tillskapa 15 nya förskoleavdel-
ningar. Flera större nyproduktioner är under genomförande 
eller planering. 
 I samarbete med Västra Sörmlands räddningstjänst bygger 
KFAB en ny brandstation för Katrineholm och Vingåker. Den 
nya brandstationen byggs längs riksväg 56 intill räddnings-
tjänstens övningsfält i Katrineholm. Det nya strategiska läget, 
utmed kringleden, gör att räddningstjänsten snabbare kommer 
att nå ut till alla delar av kommunerna. Ytterligare en fördel 
med lokaliseringen är synergieffekten med övningsfältet, efter-
som de två enheterna nu blir till en enhet. Bygget planeras vara 
klart februari 2019.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KFAB har fått uppdraget från kommunstyrelsen att projektera, 
upphandla och bygga nytt äldreboende vid Strandgården. Det 
nya äldreboendet får namnet Duvegården och omfattar en 
utbyggnation på 10 000 kvm. Utbyggnaden ger 96 nya lägenheter 
om 35 kvm fördelade på tre våningsplan och ytterligare ett plan 
i sutteräng. 
 Det nya äldreboendet kommer att byggas enligt miljöbygg-
nad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland 
annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, 
dagsljus och inomhusklimat. Detaljplanen beräknas vara klar 
första kvartalet 2018 och målet är att det nya äldreboendet ska 
stå klart för inflyttning december 2019. 

Inom affärsområdet bostäder äger och förvaltar bolaget 45 st 
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 111 528 
kvm (110 212 kvm). 
 Inom affärsområde kommunfastigheter förvaltar bolaget 48 
st (48 st) fastigheter med en yta mätt i bruttoarea (BRA) om 
230 401 kvm (229 732 kvm).

Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, repara-
tioner, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad. 

Antalet fast anställda är 47 personer (46) fördelade på 38 män 
(36) och 9 kvinnor (9). Se redovisning i not 4 till resultaträk-
ningen. 

Utbetalda löner och arvoden under året finns redovisade i not 4 
till resultaträkningen.

Bolaget är medlem i branschorganisationen, Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag (SABO), och arbetsgivarorganisationen 
Fastigo. Vidare är bolaget medlem i inköpsföreningen Husbygg-
nadsvaror (HBV). Andelar och tillgodohavande hos HBV finns 
redovisade i not 24.

MARKNAD OCH UTHYRNING
Förhandlingar avseende 2017 års hyresnivå inom affärsområde 
bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 0,8 % (0,9 
%) för bostäder respektive lokaler.
 Uthyrningssituationen är fortsatt gynnsam. Efterfrågan på 
lägenheter i Katrineholm är stor. Antalet tomma lägenheter är 
oförändrat låg, 3 st (2 st). De tomma lägenheterna genomgår 
reparation. Uthyrningsgraden är 99,9 % (99,9 %). Målsättningen 
är att långsiktigt ha en uthyrningsgrad om 98,5 %. 
 KFAB har ett uppdrag att eftersträva ett boendealternativ för 
olika skeden i livet samt att bereda utsatta och svaga grupper i 
samhället ett boende. För att uppfylla uppdraget erbjuder  
 KFAB varierande lägenhetsstorlekar i flerbostadshus och 
radhus. KFAB erbjuder även ungdomsbostäder, seniorbostäder 
och trygghetsbostäder.

KFAB tillhandahåller för närvarande 38 (40) lägenheter i syfte 
att bereda utsatta och svaga grupper i samhället ett boende. 
KFABs boendekonsulent arbetar proaktivt tillsammans med 
Katrineholms kommun för att kontinuerligt finna lösningar för 
utsatta individer och familjer. KFAB:s roll och bidrag till det 
kommunala uppdraget gällande bostadsförsörjning tenderar 
att öka i omfattning och hamna mer i fokus framöver. En stor 
efterfrågan på lägenheter innebär både positiva och negativa 

effekter. En effekt är att de otillåtna upplåtelserna tenderar att 
öka i omfattning. KFAB har därför stärkt upp rutinerna kring 
interna byten och andrahandsupplåtelser av lägenheter i syfte 
att minska de otillåtna upplåtelserna av bostäder. 

KFAB bedömer att bolaget uppfyller ägarens uppdrag att bereda 
utsatta och svaga grupper ett boende. 

BOINFLYTANDE OCH INFORMATION
KFAB har ett uppdrag från Katrineholms kommun att utveckla 
boendeinflytandet. KFAB ordnar tillsammans med Hyresgäst-
föreningen bostadsmöten i bostadsområden med syfte att ge 
hyresgästerna möjlighet till inflytande över sin boendemiljö. 
 Boendeinflytande och fritidsverksamhet bedrivs inom ramen 
för överenskommelsen mellan KFAB och Hyresgästföreningen 
region Mitt. Vid bostads- och samrådsmöten tas frågor gällande 
ombyggnad, trygghet och miljö upp. 
 Ett gott samarbete har etablerats i denna fråga med Hyres-
gästföreningen. Målet är att skapa utvecklingsgrupper bestå-
ende av representanter från de boende och hyresgästföreningen. 
Gruppen träffas 3-4 gånger per år för att långsiktigt driva frå-
gan hur man får hyresgäster att öka engagemang och intresse 
för den egna boendemiljön. Utvecklingsgruppens arbete skall 
leda till att hyresgästerna bildar arbetsgrupper, lokala fören-
ingar och tar fram husombud i det egna bostadsområdet.
 Vid den pågående renoveringen av kv. Grenen sker arbetet 
i samråd med Hyresgästföreningen. Vid renoveringen har de 
boende möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen av 
sina lägenheter vad gäller omfattningen av insatserna i kök och 
övriga rum samt om säkerhetsdörr ska installeras.

FRAMTIDA UTVECKLING

Affärsområde Bostäder
KFAB har på grund av den höga uthyrningsgraden svårt att i 
dagsläget erbjuda bostäder till sökande i bostadskön. KFAB 
planerar därför att inom en femårsperiod att uppföra ca 250 
nya bostäder. 

I kv. Hästen fortsätter nyproduktionen av totalt 106 lägenheter 
vid korsningen Linnevägen/Eriksbergsvägen. Etapp 2:1 om 52 
lägenheter blev inflyttningsklart 1 februari 2018. Etapp 2:2 om 
54 lägenheter kommer att sluta kvarteret och avsluta projektet i 
februari 2019. 
 Vid kv. Pantern, Kungsgatan 35, har ett nytt ungdomsboende 
om 23 lägenheter byggts. Inom kv. Pantern planeras för ytterli-
gare byggnation av 29 lägenheter om 4 våningar. Detaljplanen 
är klar för hela kvarteret.
 Ny detaljplan för vitsippan 12 förväntas vara klar under 
2018. Vitsippan 12 är för KFAB en markreserv för eventuellt 
framtida byggnation. 
 Stora Djulö herrgårds gamla statarbostad, allmänt kallat 
”Nybygget”, har genomgått en varsam renovering som bevarat 
den ursprungliga planlösningen och miljön. Den 1 september 
2017 blev de fyra lägenheterna inflyttningsklara för nya hyres-
gäster.
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KFAB har under den senaste femårsperioden varit en aktiv 
aktör på marknaden med försäljningar och förvärv av fastigheter 
med syfte att utveckla fastighetsbeståndet och Katrineholms 
möjligheter att utvecklas som ett attraktivt boendealternativ.  
 Inom KFAB:s fastighetsbestånd finns stora utmaningar i 
att hantera det eftersläpande underhållsbehovet. Främst gäller 
detta bostäder uppförda under 1960-70-talet, inom det s.k. mil-
jonprogrammet. KFAB har en stor andel av sitt bostadsbestånd 
byggda inom miljonprogrammet. 
 Vidare försvåras situationen av den höga belastningen med 
många boende i KFAB:s befintliga bestånd inom vissa boende-
områden, vilket medför ökade kostnader och att förslitningen 
av lägenheter och övriga ytor är högre än normalt. 
 KFAB:s målsättning är att över tid hantera underhållsbehovet 
inom miljonprogrammet genom särskilda upprustningsinsatser 
i de olika bostadsområdena. Fram till 2017 har ca en tredjedel 
av fastighetsbeståndet berörts av insatserna. Renovering av 
lägenheterna vid kv. Grenen har färdigställts. Renoveringen har 
omfattat stambyte, åtgärder i kök och badrum, balkonger, samt 
byte av fönster. 
 Närmast planeras att genomföra en renovering av kv. Sågen. 
Under 2017 har arbetet med att utveckla den yttre miljön 
påbörjats. Planering och genomförande av de större renovering-
arna sker i samråd med Hyresgästföreningen och med möjlighet 
för de boende att påverka omfattningen av renoveringen av sina 
lägenheter. 
 Vid kv. Ekorren har renovering påbörjats för att omvandla 
Björkbacken, Tegnérvägen 8 från kommunal verksamhetslokal 
till 4 hyreslägenheter. Renoveringen sker i samarbete med Du-
veholmsgymnasiets byggprogram i utbildningssyfte. 

Affärsområde Kommunfastigheter
KFAB och Katrineholms kommun samverkar i planering, projek-
tering och byggnation. Ägaren och KFAB beslutar om investe-
ringar i fastigheterna. De ekonomiska ramarna för förvaltning 
av fastigheterna inom AO Kommunfastigheter styrs av kommu-
nens budgetram utifrån självkostnadsprincipen. 
 KFAB:s samlade kompetens inom förvaltning och projek-
tering syftar till att genom ett professionellt förhållningssätt 
åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala 
verksamheten. KFAB ska vidare tillhandahålla lokaler för kom-
munal verksamhet till lägsta möjliga totalkostnad.  
 Inom planeringsperioden finns ett flertal investeringsprojekt 
som ska genomföras, planeras eller utredas gällande behovet av 
nybyggnationer för den kommunala verksamheten. Det gäller 
bl.a. planer på att uppföra nya skolor med i vissa fall tillhörande 
sporthallar i centrala Katrineholm, särskilda boende för äldre, 
ett nytt parkeringshus vid järnvägsstation, en brandstation, en 
ny samlad gruppbostad LSS samt en ny servicebostad. 
 KFAB har haft uppdraget att under en treårsperiod tillskapa 
15 nya förskoleavdelningar. KFAB har uppfört 11 nya förskole-
avdelningar fram till och med 2017. KFAB har upphandlat 
ytterligare en förskola om 4 avdelningar vid kv. Örnen, 
Lenagatan 3, samt en option om ytterligare 4 avdelningar där 
placeringen inte är beslutad. Vid Nävertorpsskolan ska 3,5 
avdelningar byggas inom befintlig byggnad, Bäverhyddan. En 
tillfällig förskola färdigställs i Junibacken för att täcka det akuta 
behovet tills Bäverhyddans förskola är inflyttningsklar.
 En förutsättning för byggnation är att planprocessen hante-
ras i god tid och är klar innan projektering- och byggproces-

sen startas. Det är även av stor vikt att samtliga inblandade är 
klara över vilka åtgärder som ska genomföras och prioriteras 
för att effektivisera processerna.

Situationen i Sverige med stor bostadsbrist och många pågå-
ende och planerade byggprojekt innebär en situation med stor 
risk för en betydligt högre kostnadsbild vid ny- till- eller om-
byggnationer. Genomförs merparten av de nybyggnationer som 
planeras och utreds i KFAB:s regi innebär detta att bolagets 
balansomslutning kommer att fördubblas inom en femårspe-
riod. Resultat blir även högre hyresnivå för Katrineholms kom-
mun som hyresgäst. 
 Katrineholms kommuns ekonomi måste långsiktigt stärkas 
för att kunna möta dessa högre hyresnivåer. Samtidigt upp-
kommer frågan om vad som ska ske med lokaler som sannolikt 
kommer att lämnas av de kommunala verksamheterna. Ett 
långsiktigt arbete med att planera för en lämplig hantering av 
dessa lokaler måste ske i samarbete mellan KFAB och Katrine-
holms kommun. Allt från försäljning, omflyttning av verksam-
het eller rivning kan bli lösningarna för de aktuella byggna-
derna. 

Skadegörelsen främst gällande de kommunala skolorna visar 
en fortsatt trend att växa och ligger årligen kring 1 Mkr. KFAB 
och Katrineholms kommun ser behovet att öka kameraövervak-
ningen och väktare vid fler skolor.

För att effektivisera utförandet av det planerade underhållet pågår 
ett arbete med att ta fram fastighetskort på respektive fastighet. 
Fastighetskorten kommer att visa vilka fastigheter och åtgärder 
som är prioriterade. Med begränsade medel kommer framtida 
underhållsinsatser att vara mer inriktade på byggnadernas 
skalskydd och då prioritera ner hyresgästanpassningar. 

Sedan 2002 äger KFAB även merparten av de kommunala 
verksamhetslokalerna. Miljöfrågor är i fokus. Att minska ener-
giförbrukningen och automatisera fastighetsdriften ligger högt 
på KFAB:s agenda. KFAB fjärrstyr huvuddelen av alla byggna-
der inom AO Kommunfastigheter. De energieffektiviseringsåt-
gärder som genomförs riktar sig mot de byggnader som visar 
sämst energiprestanda. 

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Trygghetsvandring har genomförts i kvarteret Tallen samt på 
området vid Västra skolan. Utöver KFAB har samtliga kommu-
nala förvaltningar, politiker, hyresgäster samt räddningstjäns-
ten och polis medverkat. 
 Kostnaderna för uppvärmning är lägre än planerat som en 
följd av genomförda effektiviseringsåtgärder samt att tempera-
turen varit högre än normalt. Utfallet motsvarar ca 97 kr/kvm. 
Året har varit 7 % (6,5 %) varmare än normalt. 
 Under 2017 har kostnaderna för vatten- och brandskador 
varit på en historiskt sett genomsnittlig nivå 4 560 tkr (2 376 tkr). 
 Från 2015 har KFAB ett avtal med Anticimex gällande före-
byggande skadebesiktning. Avtalet innebär att KFAB inom 
en femårsperiod har ett besiktningsprotokoll på samtliga ytor 
inom bolaget. 
 Utöver en kunskap om ytornas status upptäcks vattenskador 
i ett tidigare stadium, vilket gör att kostnaderna på respektive 
vattenskada kan begränsas.
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Affärsområde bostäder 
Inom affärsområde bostäder går ca 33 % (46 %) av det totala 
underhållet om 19 331 tkr (15 106 tkr) till att upprätthålla en 
god normal inre boendestandard. 
 KFAB har höga kostnader för invändigt underhåll då många 
lägenheter är mer slitna än vad som kan anses normalt. Detta 
medför att nödvändigt underhåll på övriga ytor måste senare-
läggas och utföras när ekonomiskt utrymme finns. 
 Ett långsiktigt arbete pågår med att åtgärda det stora under-
hållsbehovet främst gällande de fastigheter som uppfördes 
under 1960- 70-talet, inom det s.k. miljonprogrammet. KFAB 
som har en stor andel av sitt bostadsbestånd byggda inom mil-
jonprogrammet genomför särskilda upprustningsinsatser i de 
olika bostadsområdena. En renovering av kv. Grenen i samråd 
med Hyresgästföreningen och med möjlighet för de boende att 
påverka omfattningen av renoveringen av sina lägenheter har 
slutförts 2017. Åtgärderna omfattar byte av samtliga vatten- 
och avloppsstammar, byte av fönster, nya badrum, renovering 
av balkonger med byte av balkongräcken. Insatser i kök och 
övriga rum och säkerhetsdörrar sker efter hyresgästernas indi-
viduella val.

Vid kv. Pantern, Kungsgatan 35, har ett nytt ungdomsboende 
byggts. Hustypen är ett SABO Kombohus Mini i fyra våningar 
med 23 yteffektiva lägenheter och består av sju ettor och sexton 
tvåor på 35 och 45 kvm. Hyresnivån har förhandlats utifrån 
förutsättningen att KFAB erhåller det nu inrättade investerings-
stödet. Målet är att uppföra ett ungdomsboende där hyresnivån 
kan sättas på en för målgruppen rimlig nivå. 
 KFAB ser värdet av att bevara och utveckla Katrineholms 
historiska arv. Stora Djulö herrgårds gamla statarbostad, allmänt 
kallat ”Nybygget”, har förvärvats från Katrineholms kommun 
och genomgått en varsam renovering som har bevarat den 
ursprungliga planlösningen och miljön. Den 1 september 2017 
blev de fyra lägenheterna inflyttningsklara för nya hyresgäster. 
Renoveringen genomfördes i samverkan med Duveholmssko-
lans byggprogram i utbildningssyfte. KFAB har fått mycket bra 
respons på sociala medier om att det var bra att renovera det 
kulturhistoriska arvet och att vi gav studerande möjligheten till 
praktisk erfarenhet inom området.  

Ett fortsatt stort problem är renhållningen inom vissa bostads-
områden där hushållssopor och grovsopor hanteras på ett fel-
aktigt sätt. Det medför att KFAB:s personal dagligen får lägga 
flera timmar på att städa och rensa i våra bostadsområden.  
KFAB informerar löpande våra hyresgäster om hur kretsloppet 
fungerar och hur man som hyresgäst ska agera.

Vattenskadeförebyggande besiktningar har genomförts på 
landsbygden med ett gott resultat. Dock har i Katrineholms 
centralort inträffat flera vattenskador av varierande storlek. 
Bland annat har en större skada uppstått vid kv. Pressjärnet, 
Kerstinbodagatan 35, Lovisebergsgatan 2-4, St. Malmsvägen 
8-12, samt kv. Hackan, Nyhemsgatan 40- 48, där 3 lägenheter 
är drabbade. 
 Vidare har två bränder registrerats, dels vid kv. Tallen, Skol-
gatan 3-5, Bondegatan 2-4 med ett brandtillbud på balkong , 
samt vid kv. Kastanjen, Bryggargatan 11-17 där ett fristående 
sophus brandskadades. 
 Grannsamverkan i Valla har startats upp tillsammans med 
de boende och polisen för att uppnå en tryggare boendemiljö. 

Fler trygghetsskapande åtgärder har genomförts i våra kvarter 
där vi bytt ut och stärkt belysningen, samt översyn och åtgärder 
av den yttre miljön. 
 Tvättbokningssystemet har digitaliserats med ett uppdaterat 
system där KFAB i framtiden knyter ihop alla tvättstugor till 
ett digitalt bokningssystem. Under 2017 har KFAB uppdaterat 
systemen vid kv. Pantern och Grenen. 
 Affärssystemet har uppgraderats för att ytterligare förenkla 
för kunderna att hantera flera e-tjänster via mina sidor, t.ex. 
tvättstugebokning, hyresavier och i framtiden även kontrakts-
skrivning. 

Affärsområde kommunfastigheter
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhanda-
hålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvin-
ster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall 
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar 
för den kommunala organisationen i sin helhet. 
 Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som 
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.

KFABs ekonomiska förutsättningar för verksamheten styrs av 
kommunfullmäktiges beslut om rambudget. Inom AO Kommun-
fastigheter samverkar KFAB och Katrineholms kommun i pla-
nering, projektering och byggnation. Ägaren beslutar om inves-
teringar i fastigheterna och KFAB är utförare av kommunens 
beslutade uppdrag. 
 KFABs samlade kompetens inom förvaltning och projek-
tering syftar till att genom ett professionellt förhållningssätt 
åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala 
verksamheten. KFAB ska vidare tillhandahålla lokaler för kom-
munal verksamhet till lägsta möjliga totalkostnad.

KFAB installerar under en treårsperiod, fram till 2018, passer-
system samt nya inbrotts- och brandlarm vid förskolorna i 
kommunen. Larmsystemen baseras på senaste tekniken för att 
minimera risken för avbrott och för att skapa samordnade och 
integrerade system som möjliggör central styrning och drift.  
 Systematisk översyn av brandsäkerheten sker i verksamhets-
lokalerna. Åtgärder inom brandsäkerhetsområdet är exempelvis 
att säkerställa att skyltar, brandsläckare och nödbelysning finns 
och fungerar, att utrymningsvägar är fria och att modernisera 
larmsändarna. 
 
Vid Skogsborgsskolan har en planerad förskolebyggnad vid 
korsningen Oppundavägen/Dalagatan färdigställts. Under 
byggprocessen ändrades byggnadens ändamål från förskola till 
undervisningslokaler.
 Vid Duveholmshallen har hall D och E omvandlats till en fri-
idrottshall med bl.a. löparbanor och hoppgrop. 
 Sandbäcksskolans gymnastikhall har fått nytt sportgolv 
anpassat för flertalet inomhusidrotter. 
Vid Västra skolan har skolgården rustats upp genom att 
anlägga asfalt och ny lekutrustning. 
Vid förskolan Asplunden i Sköldinge har ett omfattande arbete 
med den yttre miljön genomförts med bl.a. ny lekutrustning, 
markberedning och en cykelgård med asfalterad slinga.
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Ett omfattande arbete med plattsättningar vid Lövåsgårdens 
innegårdar har färdigställts för att öka tillgängligheten.  
 Vid Almgården har renovering av de resterande 8 badrum-
men färdigställts. 

KFAB och kommunen har ambition att den kommunala 
verksamheten ska bedrivas i funktionella och ändamålsenliga 
lokaler. Dock begränsas möjligheterna till att vidmakthålla 
och utveckla verksamhetslokalerna av de ekonomiska förutsätt-
ningarna. 
 Katrineholms kommun beslutade i budgeten för 2017 att 
fastställa budgeten för det planerade underhållet till 60,5 kr/ 
m² vilket motsvarar en planerad nivå om ca 14,5 Mkr. Den 
ekonomiska utvecklingen har medgivit att den planerade under-
hållsnivån har höjts till 18 897 tkr  mot budgeterade 14 530 tkr 
(14 917 tkr) motsvarande 79 kr/m² (63 kr/m). 

KFAB:s kostnader för vattenskador har under perioden varit 
lägre jämfört med tidigare års nivå. Dock krävs en flerårig ned-
åtgående trend av kostnadsbilden innan mer långtgående slut-
satser kan dras vad gäller bolagets arbete och samarbete med 
Anticimex gällande den förebyggande skadebesiktningen.

Skadegörelsen vid kommunala verksamhetslokaler är på oför-
ändrad nivå och har under året uppgått till 1 071 tkr, mot 
1 080 tkr för helåret 2016. Skolorna är generellt utsatta för 
skadegörelse, speciellt har Skogsborgsskolan varit utsatt under 
året. Vid Skogsborgsskolan har en nybyggnation av skollokaler 
om 825 kvm färdigställts. 

Ett nytt avtal gällande återvinning har tecknats. Ny leverantör 
för samtliga fastigheter är Stena Recycling.

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

KFAB:s miljöhänsyn innebär följande grundläggande 
åtaganden och konkreta insatser:

• Energi och vatten – så långt som möjligt minska och begränsa  
 användningen av el, fjärrvärme och vatten.
• Val av leverantörer och inköp – så långt som möjligt arbeta  
 med företag som är certifierade enligt miljökriterier och i  
 första mån välja miljöriktiga produkter.
• Transporter – så långt som möjligt välja miljövänligaste  
 transportmedlet vid våra resor, byta fordon till miljövänli- 
 gare drivmedel och minimera transporter.
• Kemikalier och hantering – så långt som möjligt minska  
 antalet kemikalier i vår verksamhet och till största delen välja  
 miljövänliga val.
• Avfallshantering – så långt som möjligt minska avfallsmängden  
 både genom minskat avfall men också via sortering för åter- 
 vinning.
• Kompetens, utbildning och kommunikation – KFAB:s  
 miljögrupp jobbar effektivt med att försöka minska miljö- 
 påverkan av förbrukningarna av el, värme och vatten samt  
 att vidmakthålla de minskningar vi gör. I gruppen ingår 
 följande funktioner: energikontroller, fastighetschef, 

 områdeschef samt driftgrupp. Gruppen jobbar årligen med  
 att ta fram nya förslag till åtgärder, genomför beslutade 
 åtgärder och följer upp att effekten är som planerat samt  
 vidhåller kompetensen för att ej förlora vinsten i framtiden.

KFAB arbetar för att minska energianvändningen. Det natio-
nella målet är att minska energianvändningen med 20 % fram 
till år 2020 med basår 2008. För att nå målet krävs att medel 
avsätts kontinuerligt för att modernisera teknisk utrustning och 
att organisationen kontinuerligt arbetar med energioptimering. 
 KFAB köper enbart el som är producerad av förnybara ener-
gikällor, och genom detta minskar vi koldioxidutsläppen med 
3 000 ton per år. Det innebär att vår elkonsumtion inte kom-
mer att orsaka något koldioxidutsläpp alls.

Fortsatta satsningar genomföras kontinuerligt för att säkerställa 
värme och ventilation i våra bostäder och lokaler. Gamla under-
centraler och ventilationsaggregat byts ut till nya installationer 
som är moderna och mer energieffektiva. 
 I samband med moderniseringen fortsätter utbyggnaden av 
uppkopplingen till det egna drift och övervakningssystemet. 
Syftet är att ytterligare energieffektivisera våra byggnader 
genom en aktiv hantering och optimering av systemen. Hyres-
gästernas medvetenhet om att deras agerande påverkar energi-
belastningen bör stärkas.

KFAB har ambition att fortsätta utbyggnaden av solenergi, och 
ska vid framtida underhåll av tak ta fram förslag på solenergi-
lösning för att utreda möjligheten till etablering av en ny solen-
ergianläggning.

Idag har KFAB fyra eldrivna miljöbilar. Under 2016 införskaf-
fades två el-bilar och ytterligare två el-bilar levererades under 
2017. El-bilarna är av modellen VW e-Golf och Renault Kan-
goo Express. Under april 2018 kommer ytterligare två el-bilar 
att levereras. Totalt har bolaget då sex el-bilar. Bilarna är en del 
i ett test som kan komma att förändra KFAB:s framtida bil-
park. Sedan 2017 har vi inga bensindrivna bilar längre.
 I vårt arbete för att minska våra bilars utsläpp kan vi se posi-
tiva siffror. I vår senaste mätning för 2017 har vi minskat våra 
utsläpp av koldioxid med 1,5% jämfört med 2016. Om vi jäm-
för med 2014 har vi minskat utsläppen med totalt 14,9%. Det 
är ett positivt steg i rätt riktning. 
 KFAB har två vanliga cyklar och en el-cykel som används av 
personal för resor i närheten.

KFAB och kommunen har gemensamma önskemål om att öka 
miljömedvetenheten hos elever och lärare i utbildningsverksam-
heten. Uppförda miljöbodar används för att sortera avfallet och 
minska belastningen på kommunens återvinningscentral i en-
lighet med kommunens avfallsplan. Miljöbodarna är uppförda 
i återvunnet material och drivs av solceller, varför inga fasta 
installationer krävs.
 KFAB har i sina avtal för framtida nybyggnationer skrivit in 
att byggnaderna ska ha lägre energiförbrukning än boverkets 
norm. 
 KFAB följer SundaHus miljökrav. I samband med upphand-
ling av ramavtal har bolaget inskrivit i avtalet att material ska 
finnas dokumenterat i SundaHus miljödatabas där i första 
hand A och B produkter ska användas och i andra hand C om 
inte A eller B finns tillgängligt efter godkännande från bolaget. 
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KFAB:s miljöcertifiering har inneburit ett mer strukturerat 
arbete med noggrannare dokumentation. KFAB har som krav 
att bygga efter SundaHus. Det innebär att vid nybyggnation 
kontrolleras allt material och inom en snar framtid kommer 
liknande kontroller att krävas även vid renoveringar. Om en 
byggnad senare ska renoveras eller rivas vet man exakt vilka 
material som har använts. Det är bra både för miljön och för 
dem som ska utföra arbetet. Allt material ska vara godkänt 
både vid tillverkningsprocessen och som slutprodukt eftersom 
en del tillverkning kan vara dålig för miljön, även om den fär-
diga produkten är fri från skadliga ämnen. 

Första spadtaget för nya brandstationen togs den 13 november 
2017 och beräknas vara klart för inflyttning till februari 2019. 
Miljökonceptet är SundaHus. 

För det nya äldreboendet Duvegården är det kravställt i upp-
handlingen att det ska vara en miljöcertifierad silverklassad 
byggnad. En miljöcertifiering enligt Silverklassad byggnad 
innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, 
radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus 
och inomhusklimat.

En utbildning i kvalitetsledning har genomförts i februari 
2017 av 7 personer där 3 personer från miljögruppen ingår. 
Under mars utbildades berörda i fastighetsavdelningen med 
en övergripande utbildning av vad SundaHus miljökrav 
innebär. Gruppansvariga fick även utbildning i hantering av 
EcoOnline (Digitala kemikalieregistret). Under september 
hölls även en aktivitet i energijakt för all personal. Samtliga 
nyanställda och skyddsombud får grundläggande miljöutbild-
ning. Det finns en utbildningsplan för samtliga anställda med 
kontinuerlig uppdatering. 

FINANSIERING
Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg 
nivå varför räntekostnaderna kan hållas på en relativ låg nivå 
de närmaste åren. Riksbanken har hållt reporäntan om -0,5 % 
oförändrad under året. En allt starkare konjunktur skapar för-
utsättningar att inflationen ökar men det finns risker. Riksban-
ken anser att dess penningpolitik därför även fortsättningsvis 
behöver vara expansiv. Riksbanken räknar med att börja höja 
räntan i långsam takt från mitten av 2018.
 
Swapvolymen har ökat med 130 mkr och uppgår till 1 015 mkr 
(885 mkr) bestående av 21 avtal (19) där rörlig ränta bytts till 
bunden. 
 Räntebindningstiden har minskat från 4,59 år till 4,46 år vid 
årets utgång.
 En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar 
ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -73,2 
mkr (-89,6 mkr). 
Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som 
är fastställda i finanspolicyn. Som alternativ till traditionell 
räntebindning används finansiella derivatinstrument i form 
av ränteswapar. 
 Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och 
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Den totala 
låneskulden har under året ökats via nybelåning med 156 285 
tkr och uppgår vid året slut till 1 151 600 tkr  (995 315 tkr). 

Som säkerhet för placerade lån finns kommunal borgen från 
Katrineholms kommun. Kommunen har beslutat att teckna 
borgen för bolagen inom en totalram om 1 400 000 tkr. 

Affärsområde bostäder
Inom affärsområdet har bolaget lån på 359 320 tkr (190 796 
tkr) motsvarande 3 222 kr/kvm (1 732 kr/kvm ). Vid årsskiftet 
var räntebindningstiden 3,66 år (2,95 år). 
 Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan, 
uppgår till 1,55 % (2,25 %). 

Affärsområde kommunfastigheter
Inom affärsområdet har bolaget lån på 792 280 tkr (804 519 
tkr) motsvarande 3 439 kr kvm (3 718 kr/kvm). 
 Vid årsskiftet var räntebindningstiden 5,09 år (5,09 år). Den 
genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 2,33 % (2,50 %).

AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett 
med 57 709 tkr (57 709 tkr) varav 57 217 tkr (57 217 tkr) på 
byggnader. 
 Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 3,2 % (3,2 %) 
av anskaffningsvärdena.

TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt 
633 709 tkr (629 851 tkr) varav mark 157 351 tkr (156 556). 
Övervägande delen av fastigheterna inom affärsområdet kom-
munfastigheter saknar taxeringsvärde.

FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter, inventarier och motorfordon är fullvärdes-
försäkrade hos Länsförsäkringar. 

REDOVISNINGSPRINCIP
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats en-
ligt årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3).

RESULTAT
Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 7 901 tkr (6 685 tkr). 
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 149 868 tkr (142 
503 tkr). Soliditeten uppgår till 10,0 % (10,1 %). 

KONCERNEN
Katrineholms Fastighets AB blev moderbolag i och med för-
värvet av samtliga aktier i KIAB. Förvärvet genomfördes den 
31 december 2006. 
 Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen 
med 2 740 tkr (3 349 tkr) respektive 0 tkr (0 tkr).
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Översikt resultat och ställning

MODERBOLAGET 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 296 158 284 420 275 754 270 593

Resultat efter finansiella poster 10 779 8 200 10 941 7 257

Balansomslutning 1 485 047 1 330 610 1 250 397 1 228 927

Balanslikviditet (OT/KS) % 14,1 30,2 24,0 58,8

Soliditet (EK/TK) % 10,1 10,7 10,9 10,4

Antal anställda                    47 46 43 41

Antal förvaltade lägenheter                    1 917 1 892 1 869 1 826

Varav servicelägenheter, st                  306 306 306 306

Area bostäder                                              113 110 111 378 111 419 108 102

Area lokaler                                 230 474 229 805 227 596 227 596

EGET KAPITAL Aktiekapital
2017

Övrigt till-
skjutet  kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Totalt

Koncernen

Belopp vid årets ingång 40 000 15 330 127 581 182 911

Utdelning enligt stämmobeslut -536 -536

Årets resultat 10 857 10 857

Belopp vid årets utgång 40 000 15 330 137 902 193 232

Aktiekapital
2017

Övrigt till-
skjutet  kapital

Balanserat 
resultat

Årets
resultat

Totalt

Moderbolaget

Belopp vid årets ingång 40 000 15 330 80 488 6 685 142 503

Resultatdisposition enligt beslut av bolagstämma 6 685 -6 685 0

Utdelning enligt stämmobeslut -536 -536

Årets resultat 0 7 901 7 901

Belopp vid årets utgång 40 000 15 330 86 637 7 901 149 868

Antalet aktier var 2016-12-31 400 000 st

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de vinstmedel som står till förfogande, 94 538 tkr, varav årets resultat 7 901 tkr, 
disponeras enligt följande:

Utdelning 1,51 kr per aktie      604 tkr
Balanseras i ny räkning  93 934 tkr
Summa   94 538 tkr

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med noter.

KONCERNEN 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 354 577 338 663 331 601 324 856

Resultat efter finansiella poster 14 622 13 554 14 312 8 860

Balansomslutning 1 645 845 1 493 953 1 406 453 1 368 785

Balanslikviditet (OT/KS) % 14,1 29,7 30 63

Soliditet (EK/TK) % 11,8 12,3 13,7 13,2

Antal anställda                    51 49 45 44
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Resultaträkning (tkr)

RESULTATRÄKNING Noter
1

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

RÖRELSENS INTÄKTER

      Nettoomsättning 2 354 577 338 663 296 158 284 420

      Övriga intäkter 8 308 9 104 7 097 6 457

Summa intäkter 362 885 347 767 303 255 290 877

RÖRELSENS KOSTNADER

      Driftskostnader -189 288 -176 219 -155 960 -148 322

      Övriga externa kostnader 3 -20 344 -23 925 -17 764 -18 393

      Personalkostnader 4 -31 780 -28 734 -29 133 -26 275

      Avskrivningar av materiella och immateriella   
      anläggningstillgångar

-74 039 -71 636 -60 005 -58 926

      Övriga rörelsekostnader -35 -1 456 -35 -1 456

Summa rörelsens kostnader -315 486 -301 970 -262 897 -253 372

Rörelseresultat 5 47 397 45 797 40 358 37 505

Resultat från finansiella poster

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 797 920 790 917

      Räntekostnader och liknande resultatposter -33 572 -33 163 -30 369 -30 222

Summa finansiella intäkter och kostnader -32 775 -32 243 -29 579 -29 305

Resultat efter finansiella poster 14 622 13 554 10 779 8 200

      Skatt på årets resultat 6 -5 873 -3 491 -2 878 -1 515

      Uppskjuten skatt 2 108 886

Årets resultat 10 857 10 949 7 901 6 685
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Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR Noter
1

Koncernen 
2017

Koncernen 
2016

Moderbolaget 
2017

Moderbolaget 
2016

Anläggningstillgångar

      Immateriella anläggningstillgångar

            Goodwill 7 269 538 269 538

      Materiella anläggningstillgångar

            Byggnader och mark 8 1 348 939 1 312 152 1 192 155 1 153 309

            Inventarier, verktyg och installationer 9 2 814 2 282 2 221 2 101

            Pågående nyanläggningar 10 261 979 136 498 255 137 129 942

      Summa materiella anläggningstillgångar 1 613 732 1 450 932 1 449 513 1 285 352

      Finansiella anläggningstillgångar

            Andelar i koncernföretag 19, 20 5 000 5 000

            Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 40 40 40 40

            Uppskjuten skattefordran 12 18 086 16 475 17 868 16 475

            Andra långfristiga fordringar 13 188 403 188 403

      Summa finansiella anläggningstillgångar 18 314 16 918 23 096 21 918

Summa anläggningstillgångar 1 632 315 1 468 388 1 472 878 1 307 808

Omsättningstillgångar

      Varulager

            Oljelager 0 13 0 0

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 1 321 12 559 595 11 390

            Aktuella skattefordringar 485 0 794 0

            Övriga fordringar 6 874 8 792 6 491 8 047

             Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            1 432 615 1 419 606

      Summa kortfristiga fordringar 10 112 21 966 9 299 20 043

      Kassa och bank 3 418 3 586 2 870 2 759

Summa omsättningstillgångar 13 530 25 565 12 169 22 802

Summa tillgångar 1 645 845 1 493 953 1 485 047 1 330 610
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Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter
1

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Eget kapital 21, 22

      Bundet eget kapital

            Aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000

            Övrigt tillskjutet kapital 15 330 15 330 15 330 15 330

      Summa bundet eget kapital 55 330 55 330

      Fritt eget kapital

            Annat eget kapital inkl årets resultat 137 902 127 581

            Balanserad vinst eller förlust 86 637 80 488

            Årets resultat 7 901 6 685

      Summa fritt eget kapital 94 538 87 173

Summa eget kapital 193 232 182 911 149 868 142 503

Avsättningar

            Avsättning för uppskjuten skatt 14 310 807

Summa avsättningar 310 807

Långfristiga skulder 15

            Checkräkningskredit 16 108 696 142 131 97 466 126 460

            Skulder till kreditinstitut m.fl. 1 247 425 1 081 911 1 151 600 986 087

Summa långfristiga skulder 1 356 121 1 224 042 1 249 066 1 112 547

Kortfristiga skulder

            Skulder till kreditinstitut 10 116 9 228

            Förskott från kunder 11 20 11 20

            Leverantörsskulder 49 503 44 062

            Skulder till koncernföretag 1 333 992

            Aktuella skatteskulder 4 410 3 690

            Övriga skulder 8 175 13 891 6 974 11 947

             Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 38 493 57 756 33 733 49 683

Summa kortfristiga skulder 96 182 86 193 86 113 75 560

Summa eget kapital och skulder 1 645 845 1 493 953 1 485 047 1 330 610
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Kassaflödesanalys (tkr)

INDIREKT METOD Noter
1

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 18 14 622 13 554 10 779 8 200

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöder m.m. 72 274 71 174 59 158 58 466

Betald skatt -16 035 -10 398 -8 775 -8 369

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

70 861 74 330 -61 182 58 297

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 13 20

Förändring kundfordringar 11 238 -452 10 795 834

Förändring av kortfristiga fordringar 1 100 27 4 305 383

Förändring leverantörsskulder 49 503 -43 572 44 062 -36 222

Förändring av kortfristiga skulder -19 721 41 785 -24 154 39 220

Kassaflöde från den löpande verksamheten 112 994 72 137 96 190 62 512

      

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -241 362 -157 145 -228 649 -139 052

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 670 3 835 5 600 4 030

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 215 195 215 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -235 477 -153 115 -222 834 -135 022

Finansieringsverksamheten

Nettoförändring checkräkning -33 435 100 530 -28 994 87 549

Upptagna lån 156 285 0 156 285 0

Amortering av lån 0 -16 971 0 -12 363

Utbetald utdelning -536 -632 -536 -632

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 122 314 82 927 126 755 74 554

Årets kassaflöde -168 1 949 111 204 2 044

Likvida medel vid årets början 3 586 1 637 2 759 715

Summa likvida medel vid årets slut 3 418 3 586 2 870 2 759
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NOT 1 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma 
redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. Årsredo-
visningen har i vissa fall justerats för jämförbarhetens skull.
 
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
KONCERNREDOVISNING
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara till-
gångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprät-
tad förvärvsanalys. 
 Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade 
marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt för-
värvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 
 
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det 
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma 
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. 
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i 
sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. 
 
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffnings-
värdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den 
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten 
redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balans-
räkningen. 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningspro-
cent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar    
Markarbeten    2,5%
Tak - tegel/plåt    2,0%/2,5%

Fasad - tegel/puts eller trä   1,25%/2%
Tak - tegel/plåt     33,3% 
Fasad - tegel/puts eller trä     33,3% 
Tvättstuga, badrum    33,3% 
Kök      33,3% 
Balkong, fönster entreer portar m.m.   33,3% 
Övrigt invändigt bygg    33,3% 
VA, VVS Vent, kyl och processmedia m.m. 4% 
Tele och datasystem, elsystem   33,3%
Transportsystem, hissar m.m.  2,5%
 
Komponentindelning  
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponen-
ter när komponenterna är betydande och när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 
del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader. 

Pågående arbeten  
Pågående ny- till eller ombyggnationer värderas till direkta 
anskaffningskostnader. Projekt som inte fullföljs kostnadsförs. 

Fastighetsvärdering  
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en 
kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastnings-
krav. Värderingen är utförd i analysverktyget Datcscha enligt 
avkastning- och ortsprismetod.  

Låneutgifter  
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital 
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
 
Derivatinstrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid 
förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dess risker/
möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. räntes-
wapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindning-
en hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att 
när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta 
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för risk-
hantering är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. 
 Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle 
uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle mot-
svarande marknadsväde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå 
om man istället valt att använda långa räntebindningar på de 
enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. 
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att 
löpande elimineras. 

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, 
bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte 
redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomist 
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. 
Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när 
säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivi-
tet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild 
dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och 
mål för riskhanteringen.  
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Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

    171231  161231
Inom 0-1 år   256,6  220,3
Inom 1-2 år   25  40
Inom 2-3 år   20  25 
Inom 3-4 år   195  20 
Inom 4-5 år   185  195
Inom 5-6 år   200  185
Inom 6-7 år   200  200
Inom 7-8 år   0  200
Inom 8-9 år   0  0
Inom 9-10 år    150  0
Summa   1 231,6  1 085,3

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som 
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
 
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska åter-
betalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunk-
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

INKOMSTSKATTER 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transak-
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte-
effekter redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt  
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken-
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas upp-
skjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott. 
 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balans-
dagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultat-
förs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och upp-
skjuten skatteskuld som avsättning. 
 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig 
till obeskattade reserver.

OFFENTLIGA BIDRAG
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt
och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget 
kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. 
Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller imma-
teriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaff-
ningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet. 

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, 
intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla 
bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga 
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Nettoomsättning  
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Antal anställda  
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Balansomslutning  
Företagets samlade tillgångar. 

Avkastning på eget kap. (%)  
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt). 

Avkastning på totalt kap. (%)  
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansom-
slutningen. 

Soliditet (%)  
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 

Balanslikviditet (%)  
Omsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten 
m.m. i procent av kortfristiga skulder.
 
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resul-
tatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena 
på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från 
andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa upp-
skattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet.  
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Noter (tkr)

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Bostäder 90 130 88 426 90 130 88 426

Lokaler 262 125 247 919 203 707 193 677

Garage och parkeringsplatser 2 322 2 318 2 321 2 317

Summa nettoomsättning 354 577 338 663 296 158 284 420

NOT 3 ARVODE TILL REVISORER Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

EY

Revisionsuppdrag 410 465 330 285

Skatterådgiving 45 156 45 121

Övriga tjänster 135 155 105 105

Summa arvode 590 776 480 511

PWC och lekmannarevisior
Revisionsuppdrag 54 48 30 16

Summa arvode 54 48 30 16

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.
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Noter (tkr)

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Medelantalet anställda

Kvinnor 9 9 9 9

Män 42 40 38 37

Summa 51 49 47 46

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 636 1 591 1 338 1 297

Övriga anställda 19 305 18 116 17 770 16 621

Summa 20 941 19 707 19 108 17 918

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verställande direktör 55 57 55 57

Pensionskostnader för övriga anställda 1 868 1 150 1 610 1 061

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 6 433 6 066 5 899 5 525

Summa 8 356 7 273 7 564 6 643

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader

29 297 26 980 26 672 24 561

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 27% 27%

Andel män i styrelsen 73% 73%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid:

Korttidsfrånvaro (1-59 dagar) 1,3 2,9

Långtidsfrånvaro (60- dagar) 1,4 0,1

Totalt 2,7 3,0

NOT 5 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG 2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 0,7% 0,9%
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NOT 7 GOODWILL Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Anskaffningsvärde 1 346 1 346 1 346 1 346

Ingående avskrivningar -808 -539 -808 -539

Årets avskrivningar -269 -269 -269 -269

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 077 -808 -1 077 -808

Summa 269 538 269 538

Goodwill i samband med förvärvet av Tidningshuset i Katrineholm uppgår till ett bokfört värde om 269 tkr.

NOT 6 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -5 873 -3 580 -4 271 -1 841

Justering avseende tidigare år 0 89 0 -19

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2 108 886 1 393 345

Totalt redovisad skatt -3 765 -2 605 -2 878 -1 515

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 14 622 13 554 10 779 8 200

Gällande skattesats 22% 22% 22% 22%

Skatt enligt gällande skattesats -3 217 -2 982 -2 371 -1 804

Ej avdragsgilla kostnader -66 -309 -62 -305

Ej skattepliktiga intäkter 93 92 92 92

Justering avseende skatter för föregående år 0 89 0 -19

Skillnad bokföringsmässig, skattemässig avskrivning -2 766 -2 330 -2 051 -1 811

Goodwill -59 -59 -59 -59

Skattemässig vinst vid försäljning av fastighet 180 2 046 180 2 046

Förändring av uppskjuten skatt 2 108 886 1 393 345

Skatt på obeskattade reserver -38 -38

Redovisad effektiv skatt -3 765 -2 605 -2 878 -1 515

Effektiv skattesats 25,8% 19,2% 26,7% 18,5%
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NOT 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 316 8 991 9 679 8 539

Inköp 1 228 1 365 707 1 180

Försäljningar/utrangeringar -598 -40 -539 -40

Utgående ack. anskaffningsvärden 10 946 10 316 9 847 9 679

Ingående avskrivningar -8 034 -7 582 -7 577 -7 149

Försäljningar/utrangeringar 559 40 539 40

Årets avskrivningar -657 -492 -588 -469

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 132 -8 034 -7 626 -7 578

  Utgående redovisat värde 2 814 2 282 2 221 2 101

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Ingående anskaffningsvärden 2 229 223 2 169 435 1 889 102 1 843 269

Inköp 114 653 68 345 102 747 54 390

Försäljningar/utrangeringar -9 314 -8 557 -9 314 -8 557

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 334 562 2 229 223 1 982 535 1 889 102

Ingående avskrivningar -868 147 -803 287 -694 569 -642 395

Försäljningar/utrangeringar 4 561 4 892 4 561 4 892

Årets avskrivningar -73 113 -69 752 -59 148 -57 066

Utgående ackumulerade avskrivningar -936 699 -868 147 -749 156 -694 569

Ingående nedskrivningar -48 924 -47 924 -41 224 -40 224

Årets nedskrivningar 0 -1 000 0 -1 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -48 924 -48 924 -41 224 -41 224

Utgående redovisat värde 1 348 939 1 312 152 1 192 155 1 153 309

Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Redovisat värde 1 348 939 1 312 152 1 192 155 1 153 309

Verkligt värde 2 487 982 2 402 152 2 104 269 2 069 000

Bolaget övertog 2002 ett flertal fastigheter från Katrineholms kommun. Fastigheterna övertogs till bokförda värden. Bolaget följer de av Katrineholms kommun 
fastställda avskrivningsplanerna för respektive fastighet. Bolaget övertog således även Katrineholms kommuns ursprungliga anskaffningsvärden respektive 
ackumulerade avskrivningar vid beräkning av de planenliga avskrivningarna

Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Årets värdering har utförts i 
analysverktyget Datscha enligt avkastning- och ortsprismetod med värdetidpunkt 31 december 2017.  Värderingen är baserad på den externa värderingen som 
V&P Valuation utfört tidigare år. Marknadsvärdet är det pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den öppna marknaden. Bokfört värde är 
det värde en fastighet tas upp till i den egna balansräkningen, se ovan. Marknadsvärdet jämförs med det bokförda värdet per respektive fastighet. 
Är marknadsvärdet lägre än det bokförda värdet på en enskild fastighet skall nedskrivning ske. 
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NOT 14 UPPSKJUTEN SKATT Koncernen
2017

Koncernen
2016

Belopp vid årets ingång -807 -961

Årets avsättningar 0 502

Under året återförda belopp 807 0

Skatt på obeskattade reserver -310 -348

Summa -310 -807

NOT 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Bolaget har inga skuler som förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Ingående anskaffningsvärde 136 498 48 895 129 942 46 290

Inköp 240 134 155 779 227 942 137 872

Aktiverade byggnader -114 653 -68 176 -132 747 -54 220

Summa 261 979 136 498 255 137 129 942

NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Andelar i HBV 40 40 40 40

NOT 12 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Koncernen och moderbolaget

Belopp vid årets ingång 16 475 16 130 16 475 16 130

Årets avsättningar 1 611 345 1 393 345

Belopp vid årets utgång 18 086 16 475 17 868 16 475

NOT 13 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Ingående anskaffningsvärden 403 598 403 598

Avgående fordringar -215 -195 -215 -195

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 188 403 188 403
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NOT 19 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 5 000 5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 000 5 000

Utgående redovisat värde 5 000 5 000

NOT 20 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Namn Kapitalandel Rösträttsan- Antal andelar Bokfört värde
Katrineholms Industrihus AB 100% 100% 5 000 5 000

Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Katrineholms Industrihus AB 556069-1510 Katrineholm 47 265 3 091

NOT 16 CHECKRÄKNINGSKREDIT Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 170 000 170 000 150 000 150 000

Utnyttjad kredit uppgår till 108 696 142 131 97 466 126 460

Koncernen är ansluten till ett koncernkonto där Katrineholms kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank.
Inga säkerheter har ställts för kreditlimiten eller utnyttjat belopp.

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH   
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Upplupna löner och semesterlöneskulder 1 046 1 069 914 979

Upplupna sociala avgifter inkl skatter på pensionskostnader 997 336 894 308

Upplupna räntekostnader 12 060 12 071 11 307 11 433

Förutbetalda hyresintäkter 10 918 9 406 8 707 6 180

Upplupna driftskostnader 9 634 9 553 8 584 9 553

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 838 25 321 3 327 21 230

Summa 38 493 57 756 33 733 49 683

NOT 18 RÄNTOR OCH UTDELNINGAR Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Erhållen ränta 797 920 790 917

Erlagd ränta -33 572 -33 163 -30 369 -30 222

Summa -32 775 -32 243 -29 579 -29 305
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NOT 21 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 400 000 100

NOT 22 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 86 637

Årets vinst 7 901

Summa 94 538

Disponeras så att

Till aktieägare utdelas (1,51 kronor per aktie) 604

I ny räkning överföres 93 934

Summa 94 538

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Fastighetsinteckningar i eget förvar 176 778 177 138 104 718 105 078

NOT 24 EVENTUALFÖRPLIKTELSER Koncernen
2017

Koncernen
2016

Moderbolaget
2017

Moderbolaget
2016

Eventualförpliktelser 381 351 351 322
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LEKMANNAREVISORERNAS 
GRANSKNINGSRAPPORT ENLIGT 
10 KAP 13§ AKTIEBOLAGSLAGEN

Granskningsrapport till årsstämman i 
Katrineholms Fastighetsaktiebolag, 
Org nr 556011-0917

Jag har granskat Katrineholms Fastighets-
aktiebolags verksamhet för år 2017. 
 Styrelse och VD svarar för att verk-
samheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut 
samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorns 
ansvar är att granska verksamhet och 
kontroll och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag.
 Granskningen har utförts enligt 
aktiebolagslagen, kommunallagen samt 
god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. 
 Jag anser att de revisionsbevis jag in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden nedan.

Föregående år påtalade jag de framtida 
riskerna och konsekvenserna med att inte 
göra nödvändigt underhåll på de kommu-
nala verksamhetslokalerna. Under 2017 
har underhållsnivån ökat jämfört med 
tidigare år. Det är av vikt att bolagets 
underhållsnivå fortsätter att öka och att 
bolagets styrelse återigen kommunicerar 
behovet av resurser för nödvändigt under-
håll och eventuella framtida konsekvenser 
av att ha för låga underhållsnivåer med 
ägaren, kommunen, och tillika hyresgäst 
avseende dessa fastigheter. En hyres-
nivå bör sättas så att bolaget klarar av 
nödvändigt underhåll avseende dessa 
fastigheter.

Jag bedömer, utöver ovan nämnda note-
ring, att bolagets verksamhet har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedö-
mer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig.

Katrineholm den 28 mars 2018 

Marita Bengtsson 

Av kommunfullmäktige i 

Katrineholms kommun 

utsedd lekmannarevisor



OMRÅDE MÅLFORMULERING MÅLUPPFYLLELSE HISTORISK 
MÅLUPPFYLLELSE

ENHET

KUND
NKI Bostäder

Att vidmakthålla ett starkt 
varumärke.

Resultatet är inte uppnått. Mål: 
NKI 75
År 2018

Riktvärde starkt 
varumärke 71

KUND
NKI Kommun-
fastigheter

Att vidmakthålla ett bra varu-
märke. Tillhandahålla lokaler 
till nytta för den kommunala 
verksamheten till lägsta 
möjliga kostnad.

Resultatet är inte uppnått. Mål: 
NKI 65
År 2018

Riktvärde starkt 
varumärke 67

MEDARBETARE
Medarbetarindex

Engagerade medarbetare 
genom fokus på värdeorden 
och ett utvecklat ledarskap.

Målet är inte uppnått. Mål: 
NMI 75
År 2018

Långsiktigt mål
Riktvärde 75

EKONOMI
Underhållsnivå  
Affärsområde 
Bostäder

Öka underhållet på fastig-
heterna för att bibehålla 
standarden i bostadsbeståndet.

Målet är inte uppnått. Mål: 
Underhållsnivå
180 kr/m2

År 2020

EKONOMI
Underhållsnivå  
Affärsområde  
Kommunfastigheter

Öka det budgeterade 
underhållet på fastigheterna 
för att bibehålla standarden i 
de kommunala verksamhets-
lokalerna.

Målet är inte uppnått. Mål: 
Underhållsnivå
80 kr/m2 

År 2020
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Mål



38
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1 Kallhyra
2  Varm/kallhyra
   Cykelförråd ingår bland lokaler i kv Sågen

Bostäder, lokaler, garage och parkeringsplatser
FASTIGHETS OMRÅDE BOSTÄDER BOSTÄDER BOSTÄDER BOSTÄDER LOKAL LOKAL GARAGE P-PLATS ANM

antal yta medel-bly årshyra antal yta antal antal

Renen 7, 8, 9 119 7 675 64 7 337 581 9 384 24 71

Sågen 1, 2 106 8 058 76 7 500 758 40 1 141 28 68

Pantern 2 129 6 606 51 6 839 352 9 525 0 62

Gjutaren 1, 2, 3, 4 16 944 59 849 276 1 15 0 0

Kontoristen 11 23 1 139 50 1 124 856 3 62 8 13

Pressjärnet 2, 3 117 6 585 56 6 211 620 4 98 0 80

Nybygget, Djulö 2:44 4 214 53 282 024 0 0 0 0

Hackan 6, 7, 8 128 8 835 69 8 789 723 7 1 377 40 149

Kärnan 11, 12, 13 109 8 418 77 8 225 985 18 1 297 30 101

Björktickan 4 0 0 0 0 1 371 0 0

Grenen 3, 4 106 6 200 59 6 513 348 8 806 17 63

Hästen 7 36 1 930 54 3 017 136 7 2 018 0 23

Kastanjen 2 38 2 215 58 2 175 270 3 223 8 0

Videt 1 / Enen 2 / Sälgen 1 42 1 884 45 1 485 912 3 150 0 0

Tallen1      87 6 186 71 5 920 589 36 758 22 51

Björken 2 13 897 69 739 490 1 75 0 9

Rosenbusken 11 32 2 101 66 2 165 022 25 2 168 63 0

Rosenbusken 12 82 5 785 71 6 632 578 5 420 0 52

Kajan 1 / Kondoren1 70 3 990 57 4 355 208 4 274 35 24

Humlen 10 13 1 027 79 1 084 152 4 1 832 0 0

Humlen 11, 12, 13, 14 30 2 191 73 2 317 932 1 52 0 56

Vitsippan 12 4 256 64 271 296 0 0 77 35

Triangeln 5 9 478 53 447 288 3 318 0 0

Triangeln 12 8 416 52 365 508 1 81 0 0

Kvadraten 1 28 1 806 65 1 707 974 1 15 0 5

Triangeln 9, 10 7 593 85 463 920 0 0 0 0

Valmannen 4 18 1 011 56 928 020 0 0 7 0

Vallgården 3 6 386 64 360 144 0 0 3 0

Forssjökvarn 1:37 6 360 60 336 564 1 44 0 0

Forssjökvarn 1:73 1 6 415 69 329 112 0 0 0 0 kallhyra

Hillersta 1:79 1 9 659 73 424 572 0 0 10 0 kallhyra

Lida 8:2 4 262 66 264 720 0 0 0 0

Lida 7:1 4 232 58 210 639 0 0 0 0

Lidabacke 1:23 1 4 564 71 452 604 0 0 8 0 kallhyra

Lidabacke 1:52 4 262 66 263 304 0 0 0 0

Klubbetorp 5:93 16 988 62 867 312 2 50 0 0 varm/kall

Klubbetorp 5:23 11 545 50 481 848 1 86 0 0

Klubbetorp 5:23 6 565 94 334 716 0 0 0 0 kallhyra

Klubbetorp 5:112 9 415 46 351 576 0 0 0 0

SUMMA 1 463 93 093 64 92 428 929 199 18 435 380 862
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Bokförda värden 2017-12-31
FASTIGHET URSPRUNGLIGT ANSKAFFNINGSVÄRDE

FÄRDIGSTÄLLD 
ÅR

MARK BYGGNAD & 
MARKANL. 

ACK. 
AVSKRIVNINGAR

BOKFÖRT 
VÄRDE

TAX. 
VÄRDE TKR

Renen 7, 8, 9 1963-1965 998 700 15 713 835 14 158 653 2 553 882 42 677

Sågen 1, 2 1968-1969 1 182 700 17 934 322 15 757 916 3 359 106 36 804

Pantern 2 1987 2 486 000 14 252 731 10 708 963 6 029 768 31 404

Gjutaren 1, 2, 3, 4 1987 158 100 10 122 747 4 596 275 5 684 572 5 036

Kontoristen 11 1962 166 000 8 206 361 2 507 343 5 865 018 6 950

Pressjärnet 2, 3 1961 767 400 12 974 640 10 045 962 3 696 078 29 564

Hackan 6, 7, 8 1970-1971, 1978 1 577 100 34 710 559 24 050 595 12 237 064 45 975

Kärnan 11, 12, 13 1966-1967 1 718 600 101 509 659 48 786 795 54 441 464 44 610

Björktickan 4 1995 381 437 3 030 644 1 359 973 2 052 108 3 093

Grenen 3, 4 1963 784 900 8 197 914 7 627 216 1 355 598 35 676

Hästen 7 1953,1958 4 619 000 73 195 827 15 980 324 61 834 503 13 420

Kastanjen 2 1956 206 800 9 994 825 4 248 632 5 952 933 12 721

Videt1/Enen2/Sälgen1 1987 320 500 2 677 430 2 228 046 769 884 9 550

Tallen 1 1965 920 000 22 594 813 14 731 039 8 783 774 36 248

Björken 2 1987 256 000 1 465 308 1 378 408 342 900 4 437

Rosenbusken 11 1960,1988 2 921 000 68 120 939 34 275 918 36 766 021 20 321

Rosenbusken 12 1988 3 230 000 56 648 059 32 522 794 27 355 265 42 827

Kajan 1/Kondoren 1 1958-1959 543 400 26 633 123 13 785 664 13 390 859 26 167

Humlen 10 2015 12 707 263 35 972 710 1 863 790 46 816 183 16 635

Humlen 11, 12, 13, 14 1995-1996 3 192 461 23 376 657 11 891 279 14 677 839 16 495

Vitsippan 12 1989 650 001 3 886 175 173 261 4 362 915 1 416

Triangeln 5 1961 71 300 2 755 722 2 198 341 628 681 2 198

Triangeln 12 1987 328 600 2 337 115 2 289 101 376 614 1 570

Kvadraden 1 1969, 1979 419 600 5 755 137 4 011 198 2 163 539 6 762

Triangeln 9, 10 1989 543 100 4 632 943 4 185 389 990 654 3 625

Häringe 1:17 1987 0 0 0 0 189

Valmannen 4 1962 118 900 1 886 694 1 734 200 271 394 3 535

Vallgården 3 1991 150 500 3 092 345 1 987 162 1 255 683 1 568

Ramsta 1:118 1987 252 100 0 0 252 100 0

Forssjökvarn 1:37 1987 158 200 941 357 517 393 582 164 1 752

Forssjökvarn 1:73 1987 536 900 1 626 004 1 224 367 938 537 3 363

Hillersta 1:79 1987 174 800 641 961 511 815 304 946 2 620

Lidabacke1:23 1980 417 800 1 578 908 1 384 699 572 747 3 587

Lida 8:2 Lidabacke1:52 1987 469 400 1 963 447 1 915 324 517 523 1 708

Lida 7:1 1987 75 700 622 017 339 738 357 979 1 276

Klubbetorp 5:93 1987 670 020 2 746 680 1 812 171 1 604 529 5 972

Klubbetorp 5:23 1987 127 000 1 042 968 703 742 466 226 1 943

Klubbetorp 5:23 1989 505 300 3 705 372 3 292 550 918 122 3 062

Klubbetorp 5:112 1940 10 192 167 843 139 334 38 701 1 538

SUMMA 44 816 774 586 715 791 300 964 632 330 567 933 530 002
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Lokaler, bostäder, garage och parkeringsplatser
FASTIGHETSOMRÅDE BOSTÄDER BOSTÄDER SERV. LGH. SERV. LGH. LOKAL GARAGE P-PLATS

antal yta antal yta yta antal antal

Abborren 6 0 0 0 0 4 629 0 0

Backa 6:4 0 0 0 0 573 0 0

Bie 3:2 0 0 0 0 2 246 0 0

Björken 2 0 0 0 0 3 588 0 0

Djupet 3 0 0 0 0 32 813 0 0

Ekorren 4 2 212 0 0 7 057 0 0

Forssjökvarn 1:171 0 0 0 0 3 471 0 0

Gersnäs 3:6 0 0 0 0 738 0 0

Granhammar 3:18 0 0 0 0 450 0 0

Guldregnet 3 0 0 40 1 426 4 222 0 0

Hillersta 1:99 0 0 0 0 3 440 0 0

Hinnäs 2:23 0 0 0 0 1 677 0 0

Igelkotten 1 85 5 400 40 1 320 5 017 2 0

Järven 3 0 0 0 0 14 905 0 0

Klubbetorp 5:93 0 0 21 673 1 555 0 0

Kvadraten 1 0 0 0 0 2 085 0 0

Kärven 1 0 0 0 0 913 0 0

Lasstorp 4:3 0 0 0 0 17 809 0 0

Lida 8:2 0 0 29 945 2 106 0 0

Liljan 3 0 0 0 0 2 366 3 27

Linjalen 12 0 0 0 0 1 008 0 0

Lokstallet 1 0 0 0 0 2 838 0 0

Lästen 4 0 0 0 0 15 448 0 0

Mejseln 12 6 312 0 0 178 0 0

Mjölhullt 1:3 0 0 0 0 4 006 0 0

Mården 5 0 0 0 0 8 647 0 72

Måsen 1 0 0 0 0 967 0 0

Nejlikan 10 3 244 0 0 955 0 0

Nålen 6 0 0 0 0 2 177 0 0

Pantern 1 26 1 650 16 659 2 293 0 0

Plogen 5 0 0 56 2 038 2 627 0 0

Portsättaren 1 0 0 0 0 0 0 0

Resedan 4 0 0 0 0 11 795 0 0

Ringduvan 12 0 0 0 0 6 731 0 0

Skalunda 7:2 0 0 0 0 2 841 0 0

Skogsbrynet 2 0 0 59 2 075 5 625 0 0

Sköldinge-Ramsta  0 0 14 529 1 503 0 0

Sädesärlan 15 0 0 0 0 1 654 0 0

Tjädern 8 0 0 0 0 518 0 0

Trädgårdsmästaren 3 0 0 0 0 7 675 0 0

Tången 7 0 0 0 0 648 0 0

Vallen 2 1 86 0 0 6 354 0 0

Vallgården 3 0 0 23 792 2 205 0 0

Vispen 26 0 0 0 0 10 500 0 0

Örnen 3 0 0 0 0 1 173 0 0

SUMMA 123 7 904 306 10 769 212 026 5 99
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Bokförda värden 2017-12-31
FASTIGHETER FÄRDIGSTÄLLD 

ÅR
URSPRUNGLIGT ANSK. VÄRDE ACK. 

AVSKRIVNINGAR
BOKFÖRT 

VÄRDE
TAXERINGS-

VÄRDE TKRMARK BYGGNAD &
MARKANL.

Abborren 6 2002 1 816 000 12 535 397 5 369 929 6 899 437 744

Backa 6:4 2002 212 000 3 378 168 1 478 859 1 788 898 0

Bie 3:2 2002 329 000 11 698 503 5 537 564 5 756 072 0

Bie 3:3 2002 120 000 7 877 133 2 706 861 5 035 767 0

Björken 2/Tallen 2002 1 102 000 24 218 181 6 245 492 17 698 794 0

Djupet 3 2002 9 200 000 121 140 409 49 862 301 70 761 802 0

Ekorren 4 2002 3 168 700 32 928 371 12 833 087 19 147 531 1 296

Forssjökvarn 1:171 2002 494 000 28 606 617 4 398 317 24 052 327 0

Gersnäs 3:6 1975 40 000 5 179 318 3 390 718 1 664 236 0

Granhammar 3:19 2002 257 536 2 593 715 1 285 249 1 051 036 0

Guldregnet 3 2002 1 668 000 59 616 881 13 751 535 45 278 526 0

Hillersta 1:99 2002 489 000 20 856 073 9 508 494 11 074 198 0

Hinnäs 2:23 2002 255 000 10 840 888 4 573 116 6 091 940 0

Igelkotten 1987/1993 4 480 000 100 627 886 49 804 420 48 755 645 63 000

Järven 3 2002 5 600 000 50 868 331 22 787 700 27 658 047 0

Klubbetorp 2:4, 5:93 2002 386 000 12 988 953 5 771 728 7 191 859 0

Kvadraten 1 2002 337 000 13 625 289 6 129 181 6 760 396 0

Kärven 1 1975 44 000 4 446 018 2 729 162 1 558 894 0

Lasstorp 4:3 2002 4 222 000 181 076 863 40 098 784 139 323 200 0

Lida 8:2 2002 465 000 26 139 322 7 964 968 17 869 391 0

Lokstallarna 2012 50 000 20 742 708 3 157 513 17 408 819 0

Liljan 3 2002 923 000 11 266 517 3 760 424 7 488 772 10 363

Linjalen 12 1971 75 500 4 259 356 1 685 887 2 442 354 0

Lästen 4 2002 3 781 000 86 864 070 21 312 754 64 015 989 2 682

Mjölhult 1:3 2002 456 000 23 276 902 12 581 512 10 459 609 0

Mården 5 2002 2 648 277 21 523 425 3 896 510 17 495 934 22 400

Måsen 1 2002 213 000 7 181 548 3 720 311 3 390 018 0

Nejlikan 10 2002 251 000 3 219 670 1 674 740 1 392 678 0

Nålen 6 2002 612 000 8 793 209 4 453 498 4 196 220 0

Mejseln 12 2009 985 000 16 384 271 3 109 571 13 150 220 0

Pantern 1992 3 035 900 52 048 092 23 876 879 27 191 161 0

Plogen 5 2002 1 450 000 36 779 458 19 069 714 16 927 863 0

Resedan 4 2002 3 258 000 46 522 215 18 813 184 25 999 612 2 638

Ringduvan 12 2002 1 936 000 41 720 818 7 514 755 33 658 249 0

Skalunda 7:2 2002 435 000 17 459 632 8 473 758 8 465 790 0

Skogsbrynet 2 2002 2 614 000 34 957 968 13 437 839 20 970 727 0

Sköldinge-Ramsta 2:118 2002 312 000 12 175 635 4 729 464 7 431 104 0

Sädesärlan 15 2004 374 400 3 775 997 1 265 944 2 427 934 0

Tegelbruket 5, 6 2002 48 000 48 000 0 48 000 0

Tjädern 8 2002 227 000 2 031 624 536 902 1 372 173 0

Trädgårdsmästaren 3 2002 2 343 000 73 312 426 18 774 915 53 691 027 0

Tången 7 2002 378 000 5 571 048 2 278 850 3 139 733 0

Vallen 2 2002 831 000 32 406 420 10 797 936 20 924 066 0

Vallgården 3 2002 456 000 16 894 606 5 962 609 10 683 190 0

Vispen 26 2002 3 633 000 34 504 757 13 725 995 20 286 711 0

Örnen 3 1974 97 900 6 686 896 4 428 058 2 157 752 0

SUMMA 66 109 213 1 351 649 583 469 266 987 862 233 700 103 123
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KIAB erbjuder ändamålsenliga och flexibla lokaler

på rimliga villkor så att goda idéer och verksamheter 

kan utvecklas inom kommunen. 

KIAB bildades 1959 och hette ursprungligen Nävertorps Fastighets AB. 

1983 bytte företaget namn till Katrineholms Industrihus AB, KIAB. Hos oss 

finns moderna kontors-, industri- och lagerlokaler. Vi har ett brett utbud 

för såväl små företag som stora industrier och anpassar också lokaler efter 

kundernas önskemål. Sedan 2007 har de kommunägda bolagen KIAB

och KFAB gemensam administration och företagsledning.

 Vårt uppdrag är att förvärva fastigheter utifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Vi ska även avyttra fastigheter när det behövs av ekonomiska 

skäl eller andra förutsättningar. Vårt ägande ska vara aktivt och inriktat 

på utveckling och förädling. På ett professionellt sätt ska vi förvalta och 

utveckla våra egna fastigheter. När ekonomiska förutsättningar eller 

andra möjligheter finns ska vi också bygga nya lokaler.

ÅRSREDOVISNING 2017

Affärsidé och uppdrag
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I gamla Scaniaområdet har vi fått en helt 
ny hyresgäst i fastigheten Karossen. Det 
är logistikföretaget X-modul AB som i 
början av året flyttade sin verksamhet hit 
efter att vi anpassat lokalerna genom att 
bland annat bygga en stor produktions-
hall. I samma fastighet har återvinnings-
företaget Sims numera all sin kontors-
verksamhet. Sims finns i området sedan 
tidigare och har under året expanderat 
genom att överta Presto Brandsäkerhets 
tidigare lokaler och använda dem som 
lager. 

Vår enda vakans i fastigheten är de lokaler 
på andra våningen som Sims hade som 
kontor innan flytten. Våning två är oreno-
verad och vi väntar med att göra något åt 
den tills vi vet vem som blir vår nya hyres- 
gäst. Då kan vi anpassa utrymmet efter

deras behov och önskemål. Vi har redan 
börjat förbereda för en ny hyresgäst 
genom att installera en hiss.

I fastigheten Rådmannen 4 går arbetet 
nu in i ett slutskede. Sedan Ericsson läm-
nade lokalerna 2016 har vi tillsammans 
med Service- och teknikförvaltningen 
arbetat med att anpassa lokalerna till 
förvaltningens verksamhet. Vi räknar 
med att de ska kunna flytta in under 
våren 2018. 

Ett annat angeläget projekt är att utöka 
Socialförvaltningens lokaler i fastigheten 
Rådmannen 4 med fler kontorsrum och 
även anpassa dem till höga säkerhets-
krav. Under våren 2018 kommer ett 
förslag att vara färdigt och vi hoppas på 
byggstart efter sommaren.

Det är viktigt att våra fastigheter är i 
gott skick, därför fortsätter vi att priori-
tera underhåll och renoveringar. Under 
året har vi till exempel bytt tre fjärrvär-
meaggregat och tre ventilationsanlägg-
ningar i våra fastigheter som förutom 
energibesparingar ger våra hyresgäster 
ett jämnare inomhusklimat och därmed 
en bättre arbetsmiljö.

Resultatet är positivt och visar 3,1 (4,3) 
mkr efter skatt och en viss ökning av 
soliditeten, vilket är positivt. En viktig 
faktor som förbättrat resultatet är att vi 
har färre vakanser än tidigare. Vi har 
fortsatt att ha en hög underhållsnivå och 
under året har vi satsat över 13,6 (10,8) 
mkr enbart på underhåll och renove-
ringar. 

ÅRSREDOVISNING 2017

Vd har ordet
Det gångna året har till stor del handlat om att renovera och utveckla 

våra fastigheter. Kostnaderna för underhåll har varit höga men 

arbetet har samtidigt inneburit att vi sänkt kostnaderna för både el 

och fjärrvärme. De låga vakanserna under året har också bidragit 

till ett positivt resultat och ökad soliditet.
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Arbetet har inneburit att vi sänkt våra 
kostnader för fjärrvärme och fastighets-
el med 5,9% respektive 3,3%. 

Jag vill tacka mina medarbetare för året 
som gått. Det är ert idoga arbete som i 
stor utsträckning bidragit till att så stor 
del av vår totala lokalyta är uthyrd och 
att vakanserna är så få. Det intensiva 
underhållsarbetet ni genomför leder också 
till att energiförbrukningen minskar från 
år till år.

Katrineholm mars 2018

ÅRSREDOVISNING 2017

Ingmar Eriksson 
Ingmar Eriksson, vd
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms 
Industrihus Aktiebolag (KIAB), organisationsnummer 556069-
1510, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor SEK.

ÄGANDEFÖRHÅLLANDE 
Katrineholms Industrihus AB (KIAB) helägt dotterbolag till 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) organisationsnummer 
556011-0917. KIAB har sitt säte i Katrineholm.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 
KIAB bildades 1959 och hette ursprungligen Nävertorps 
Fastighets AB. 1983 bytte företaget namn till Katrineholms 
Industrihus AB, KIAB. Hos KIAB finns moderna kontors-, 
industri- och lagerlokaler. KIAB har ett brett utbud för såväl 
små företag som stora industrier och anpassar också lokaler 
efter kundernas önskemål.  
 KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer 
erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. KIAB är en väsent-
lig aktör när sysselsättningsskapande verksamheter ska etable-
ras, utvecklas eller på annat sätt förändras.  
 Katrineholms Industrihus ABs bolagsordning gäller fr o m 
2015-03-02.

AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KIABs uppdrag är att förvalta och förvärva fastigheter utifrån 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. KIAB ska även avyttra 
fastigheter när det behövs av ekonomiska skäl eller andra för-
utsättningar. KIABs ägande av fastigheter ska vara aktivt och 
professionellt och inriktat på utveckling och förädling. När 
ekonomiska förutsättningar eller andra möjligheter finns ska 
vi också bygga nya lokaler.

STYRELSE
Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm, 
har bestått av följande styrelseledamöter:

2017-01-01 – 2017-12-31

Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf (s)
Erik Liljencrantz v ordf (m)
Monica Johansson (s) (period 1/1-2017 – 13/2-2017)
Cecilia Björk (s) från (period 13/2-2017 – )
Michael Hagberg (s)
Berit Örtell (s)
Abdullahi Hassan (s)
Bo Johansson (m) 
Gudrun Lindvall (mp)
Bertil Carlsson (c)
Mica Vemic (sd)
Bengt Hult (l)
  
Styrelsen har hållit 4 st protokollförda sammanträden. 
Årsstämma hölls den 26 april.  
  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 

REVISORER
Utsedda revisorer och revisorsersättare med uppgift att 
granska KIABs räkenskaper och förvaltning har varit 
Ordinarie: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Ersättare: Roger Hovsby, Ernst & Young

Lekmannarevisor är Marita Bengtsson, suppleant är Lars F 
Eriksson. 

ALLMÄNT
Bolaget har två affärsområden, industrilokaler och förvalt-
ningsuppdrag. Redovisningen är uppdelad efter detta.
 Inom affärsområdet industrilokaler äger och förvaltar bola-
get 24 st fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 
110 000 kvm. Inom affärsområde förvaltningsuppdrag förval-
tas fastigheter för Katrineholms kommuns räkning. KIAB och 
KFAB har till viss del gemensam administration och företags-
ledning. Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras 
KIAB. 

FÖRVALTNINGSFORM OCH PERSONAL
Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, repara-
tioner, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entrepre-
nad. 
 Antalet fast anställda är 4 personer (3) alla män. 
Se redovisning i not 2 till resultaträkningen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Det ekonomiska läget i världen är fortsatt osäkert vilket med-
för att efterfrågan på lokaler snabbt kan förändras. Efterfrågan 
finns främst för mindre- och medelstora lokalytor. 
 KIAB har under 2017 lyckats väl med uthyrningen av såväl 
mindre som större lokalytor. KIAB har under en lång period 
haft en hög uthyrningsgrad både i låg- och högkonjunktur och 
tror på en fortsatt positiv utveckling av uthyrningssituationen.
 KIAB har genom ett kundfokuserat förhållningssätt och 
genom ekonomiska möjligheter att utveckla fastigheterna kun-
nat upprätthålla en uthyrningsgrad över 90 %. 
 Uthyrningsgraden per 2017-12-31 är fortsatt på en hög nivå 
om 92 % (92%). Bolagets långsiktiga målsättning är att uppnå 
en uthyrningsgrad på minst 95 %.

KIAB arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling både 
genom investeringar och planerat underhåll. Detta för att möta 
nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attrak-
tiva lokaler. KIAB eftersträvar att överträffa kundens förvänt-
ningar på lång sikt genom en hög servicenivå och bästa kvalité. 
 Den höga nivån på fastighetsutveckling fortsätter. Under 
2017 har KIAB utfört planerat underhåll om 13,6 mkr (10,9 
tkr) och haft investeringsutgifter om 12,2 tkr (17,9 tkr). 
 Vid Karossen 5 har kontorslokaler om 300 kvm färdigställts 
för SIMS Recycling ABs räkning. SIMS flyttar sin ekonomi- 
avdelning från Linköping till Katrineholm. SIMS underentre-
prenör PA&MA som utför maskintjänster hyr sedan 1 juni 
2017 lokaler omfattande 330 kvm.
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I kvarteret Rådmannen 4 pågår ombyggnad för Service och 
teknikförvaltnings verkstad samt centrala kostenheten. En mer 
omfattande ombyggnation för resterande verksamhet har 
påbörjats. Projektet omfattar totalt 5 500 kvm.
 I kvarteret Barken 20 har Katrineholm kommuns Vård och 
omsorgsförvaltning flyttat in med ett resurscenter omfattande 
300 kvm. 

KIAB har under året deltagit i en arbetsgrupp som har mål-
sättningen att utveckla logistikområdet där bolaget är ägare av 
fastigheten Sothönan 6 vid Terminalgatan 7-9. På Sothönan 6 
finns den största andelen av den vakans som KIAB har idag.

 

MILJÖREDOVISNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING
KIABs ambition är att fortsätta utveckla fastigheterna och 
bidra till att skapa en attraktiv miljö för företagandet i Katri-
neholm. 
 KIAB genomför fram till 2018 en omfattande energiinven-
tering i bolagets samtliga fastigheter. Målsättningen är att 
minska miljöpåverkan med 20 % fram till 2020 i enlighet 
med de nationella målen. KIAB har från 2008 till 2017 sänkt 
energiförbrukningen i sina byggnader med totalt 20 %. KIAB 
fortsätter att utföra energiinvesteringar. Några exempel på 
energibesparande åtgärder:

Solrosen 7
Vid Solrosen 7, Fredsgatan 4-8 har en ny fjärrvärmeväxlare 
installerats.

Karossen 5
KIAB har i samband med etablering av X-modul och expan-
sion för SIMS tilläggsisolerat hela byggnaden, samtliga fönster 
har bytts, värmesystemet är utbytt med ny fjärrvärmeväxlare 
och luftvärmare. 

Dovhjorten 2
Vid Dovhjorten 2 har nya personalutrymmen skapats för 
Katrineholms kommuns hemtjänst.

De genomförda energiinvesteringarna ger energieffektivare 
byggnader och gör att KIAB kan dämpa kostnads- och prisök-
ningar.

Under året har investeringsprojekt om 11 906 tkr (13 956 tkr) 
aktiverats i fastigheterna. 

FINANSIERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT
Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg 
nivå varför räntekostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå 
de närmaste åren. Riksbanken har under året hållt reporäntan 
på en oförändrad nivå om -0,5 %. 
 En allt starkare konjuktur skapar förutsättningar att infla-
tionen ökar men det finns risker. Riksbanken anser att dess 
penningpolitik därför även fortsättningsvis behöver vara 
expansiv. Riksbanken räknar med att börja höja räntan i lång-
sam takt från mitten av 2018.
 KIAB har en aktiv skuldportföljshantering i syfte att lång-
siktigt begränsa ränterisken. Bolaget har vid årets utgång en 
genomsnittlig räntebindningstid på skuldportföljen på 3,31 år 
(3,20 år). 

 Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer 
som är fastställda i KIAB:s finanspolicy. Som alternativ till tra-
ditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i 
form av ränteswapar. 
 Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och 
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Vid årets 
slut uppgick swapvolymen till 90 000 tkr (80 000 tkr) bestå-
ende av 9 avtal (8) där rörlig ränta bytts till bunden.
En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett 
negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -5 440 tkr 
(-7 742 tkr). 
 Totalt uppgår låneskulden till 95 825 tkr (95 825 tkr). 
Genomsnittsräntan uppgår till 2,95 % (2,85 %). För befintliga 
lån finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har 
beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram om 
150 000 tkr. 

AVSKRIVNINGAR
KIAB tillämpar redovisningsreglerna K3. Vilket innebär att 
komponentavskrivning sker av byggnader. 
 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett 
med 14 034 tkr (12 709 tkr) varav 13 965 tkr (12 686 tkr) på 
byggnader. 
 Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 4,2 % (3,8 %) 
av anskaffningsvärdena. 

TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt 
197 572 tkr (197 572 tkr) varav mark 43 279 tkr (43 279 tkr). 
 
FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäk-
ringar. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter 
specificerats i notanteckningsform. K3-reglerna gäller från och 
med 2013. 

RESULTAT
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 61 
515 tkr (56 370 tkr). Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 
3 091 tkr (4 399 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 
till 47 265 tkr (44 174 tkr). Soliditeten uppgår nu till 28,9 % 
(26,8 %). 

AVSÄTTNINGAR
Bolaget har en pensionsförsäkring hos KPA, vilken skall täcka 
de framtida pensionsutbetalningarna. Den premiebestämda 
pensionen, vilken baseras på föregående års löner betalas års-
vis. Överskottsfonden som förvaltas av KPA visar på ett över-
skott om 309 tkr (239 tkr). 

KONCERNEN
Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 
0 tkr (0 tkr) respektive 3 097 tkr (2 740 tkr).
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2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 61 516 56 371 57 511 56 357

Resultat efter finansiella poster 3 843 5 354 3 371 1 358

Balansomslutning 167 438 169 335 161 170 154 694

Soliditet % 28,9 26,8 25,5 24,9

Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,9 3,8 2,6

Avkastning på eget kapital, efter skatt, % 7,9 11,8 8,2 3,1

Medelantal anställda 4 3 3 3

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 33 775 4 399 44 174

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma 4 399 -4 399 0

Årets resultat 3 091 3 091

Summa 5 000 1 000 38 174 3 091 47 265

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 
förfogande stående vinstmedel (tkr):

balanserad vinst  38 174 tkr 
årets vinst    3 091 tkr
   41 265 tkr

disponeras så att
i ny räkning överföres 41 265 tkr

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
med noter.

Översikt resultat och ställning
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RÖRELSENS INTÄKTER Noter 2017 2016

     Nettoomsättning 61 516 56 371

     Övriga rörelseintäkter 1 211 2 647

62 727 59 018

RÖRELSENS KOSTNADER

      Driftskostnader -33 328 -30 025

      Övriga externa kostnader -5 677 -5 532

      Personalkostnader 2 -2 647 -2 459

      Avskrivningar och nedskrivningar av materialla anläggningstillgångar -14 034 -12 709

-55 686 -50 725

Rörelseresultat 7 041 8 293

Resultat från finansiella poster

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3

      Räntekostnader och liknande resultatposter -3 204 -2 942

-3 198 -2 939

Resultat efter finansiella poster 3 843 5 354

Bokslutsdispositioner 3 173 173

Resultat före skatt 4 016 5 527

Skatt på årets resultat 4 -925 -1 128

Årets resultat 3 091 4 399

Resultaträkning (tkr)
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TILLGÅNGAR Noter 2017 2016

Anläggningstillgångar

      Materiella anläggningstillgångar

            Byggnader och mark 5 156 784 158 843

            Inventarier, verktyg och installationer 6 592 181

            Pågående nyanläggningar 7 6 842 6 556

      Summa materiella anläggningstillgångar 164 218 165 580

Finansiella anläggningstillgångar

            Uppskjuten skattefordran 8 218 0

      Summa anläggningstillgångar 164 436 165 580
Omsättningstillgångar

      Varulager 

            Råvaror och förnödenheter 0 13

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 726 1 169

            Fordringar hos koncernföretag 1 333 992

            Övriga fordringar 383 746

            Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 8

      Summa kortfristiga fordringar 2 455 2 915
      Kassa och bank 547 827

Summa omsättningstillgångar 3 002 3 755

Summa tillgångar 167 438 169 335

Balansräkning (tkr)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter 2017 2016

Eget kapital

      Bundet eget kapital

            Aktiekapital 5 000 5 000

            Reservfond 1 000 1 000

      Summa bundet eget kapital 6 000 6 000

      Fritt eget kapital

            Balanserad vinst eller förlust 38 174 33 775

            Årets resultat 3 091 4 399

      Summa fritt eget kapital 41 265 38 174

Summa eget kapital 47 265 44 174

Avsättningar

            Obeskattade reserver 9 1 410 1 583

            Uppskjuten skatteskuld 8 0 459

Summa avsättningar 1 410 2 042

Långfristiga skulder 10

            Checkräkningskredit 11 11 230 15 671

            Skulder till kreditinstitut 95 825 95 825

Summa långfristiga skulder 107 055 111 496

Kortfristiga skulder
            Skulder till kreditinstitut 0 888 

            Leverantörsskulder 5 441 0

            Aktuella skatteskulder 309 720

            Övriga skulder 1 200 1 944

            Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 4 758 8 071

Summa kortfristiga skulder 11 708 11 623

Summa eget kapital och skulder 167 438 169 335

Balansräkning (tkr)
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ÅRSREDOVISNING 2017 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Årsredovisningen har i vissa fall justerats för jämför-
barhetens skull.
 

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER 

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskriv-
ningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar
Markarbeten 2,5%  
Tak - tegel/plåt 2%/2,5% 
Fasad - tegel/puts eller trä 1,25%/2%  
Tvättstuga, badrum 3,33%  
Kök 3,33%  
Balkong, fönster, entreer portar m.m. 3,33%  
Övrigt invändig bygg 3,33%  
VA, VVS Vent, kyl och processmedia m.m. 4,0%  
Tele och datasystem, elsystem 3,33%  
Transportsystem, hissar mm 2,5%  
 
KOMPONENTINDELNING
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på kompo-
nenter när komponenterna är betydande och när komponen-
terna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en kompo-
nent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för lö-
pande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
LÅNEUTGIFTER
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital 
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Derivatinstrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter 
vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dess 

risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. 
ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapital-
bindningen hanteras med full flexibilitet. 

Förutsättningar skapas för att när som helst, förändra ränte-
bindningstiden och bättre möta förändringarpå räntemark-
naden. 

Riktlinjer och ramar för riskhantering är fastlagda i en av 
styrelsen beslutad finanspolicy. Marknadsvärdet represente-
rar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde 
(s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att 
använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om res-
pektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum 
så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
 
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende deri-
vat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal 
inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en 
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och 
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk 
relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell 
rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. 
fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.
 
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen
 
    171231  161231
Inom 1 år  35,8  15,8
Inom 1-2 år  0  30
Inom 2-3 år  10  0
Inom 3-4 år  20  10
Inom 4-5 år  15  20
Inom 5-6 år  0  15
Inom 6-7 år  5  0
Inom 7-8 år  0  5
Inom 8-9 år  0  0
Inom 9-10 år  10  0
Summa:   95,8  95,8

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som 
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbe-
talt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER                    
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas.
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INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skat-
ter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken-
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respek-
tive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskju-
ten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstill-
gång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot fram-
tida skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hän-
förlig till obeskattade reserver.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersätt-
ningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning 
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse 
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
skatter.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget 
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balans-
omslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslut-
ning.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattning-
ar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra fak-
torer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika 
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och 
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en bety-
dande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
 

ÅRSREDOVISNING 2017 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Noter (tkr)

NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2017 2016

Medelantalet anställda 4 3

Kvinnor 0 0

Män 4 3

NOT 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2017 2016

Förändring av överavskrivningar 173 173

NOT 4 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 2017 2016

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 602 -1 738

Justering avseende tidigare år 0 108

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 677 502

Totalt redovisad skatt -925 -1 128

Avstämning av effektiv skatt 2017
Procent

2017
Belopp

2016
Procent

2016
Belopp

Redovisat resultat före skatt 4 016 5 526

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -884 22,00 -1 216

Ej avdragsgilla kostnader -4 -4

Ej skattepliktiga intäkter 0

Justering avseende skatter för föregående år 0 108

Skillnad bokföringsmässig, skattemässig avskrivning -716 -518

Förändring av uppskjuten skatt 677 502

Redovisad effektiv skatt 23,03 -925 20,41 -1 128

NOT 5 BYGGNADER OCH MARK 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 340 121 326 165

Omklassificering 11 906 13 956

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 352 027 340 121

Ingående avskrivningar -173 578 -160 892

Årets avskrivningar -13 965 -12 686

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -187 543 -173 578

Ingående nedskrivningar -7 700 -7 700

Utgående ackumulerade nedskrivningar -7 700 -7 700

Utgående redovisat värde 156 784 158 843
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NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 6 556 2 604

Inköp 12 192 17 908

Aktivering byggnader -11 906 -13 956

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 843 6 556

Utgående redovisat värde 6 843 6 556

Noter (tkr)

NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 638 452

Inköp 520 186

Försäljningar/utrangeringar -59 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 099 638

Ingående avskrivningar -457 -434

Försäljningar/utrangeringar 20 0

Årets avskrivningar -69 -23

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -506 -457

Utgående redovisat värde 592 181

NOT 8 UPPSKJUTEN SKATT 2017 2016

Belopp vid årets ingång -459 -961

Årets avsättningar 677 502

Belopp vid årets utgång 218 -459

NOT 9 OBESKATTADE RESERVER 2017 2016

Ackumulerade överavskrivningar 1 410 1 583

1 410 1 583
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NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Bolaget har inga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

Koncernen är ansluten till ett koncernkonto där Katrineholms kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank.

Inga säkerheter har ställts för kreditlimiten eller utnyttjat belopp.

NOT 11 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2017 2016

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 20 000 20 000

Utnyttjad kredit uppgår till 11 230 15 671

Noter (tkr)

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017 2016

Upplupna semesterlöner 132 91

Upplupna sociala avgifter inkl. pensionskostnader 103 28

Upplupna räntekostnader 752 638

Förutbetalda hyresintäkter 2 211 3 225

Upplupna driftskostnader 1 050 0

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 510 4 089

4 758 8 071

NOT 13 UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Katrineholms Fastighets AB med
organisationsnummer 556011-0917 med säte i Katrineholm.

NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER 2017 2016

Fastighetsinteckningar i eget förvar 72 060 72 060

72 060 72 060

NOT 15 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2017 2016

Eventualförpliktelser 29 29

29 29
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LEKMANNAREVISORERNAS 
GRANSKNINGSRAPPORT ENLIGT 
10 KAP 13§ AKTIEBOLAGSLAGEN

Granskningsrapport till årsstämman i 
Katrineholms Industrihus Aktiebolag, 
Org nr 556069-1510

Jag har granskat Katrineholms Industri-
hus Aktiebolag verksamhet för år 2017. 
 Styrelse och VD svarar för att verk-
samheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut 
samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorns 
ansvar är att granska verksamhet och 
kontroll och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktie-
bolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. 
 Jag anser att de revisionsbevis jag 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenli-
ga som grund för mina uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Jag bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den 28 mars 2018 

Marita Bengtsson 

Av kommunfullmäktige i 

Katrineholms kommun 

utsedd lekmannarevisor
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FASTIGHET TAX. VÄRDE UTHYRNINGSBAR EJ UTHYRD
PER 2015-12-31 tkr area kvm area kvm

Barken 21                     
Videvägen 7-9 9 766 5 893 680

Cementgjuteriet 1           
Vingåkersvägen 10 5 123 3 176 0

Värmbol 1:144 22 739 16 825 0

Maskinisten 2               
Oppundavägen 62 8 689 5 550 0

Sothönan 6                      
Terminalgatan 9 10 690 10 587 4 500

Gjuteriet 19                   
Mejerigatan 12 8 218 4 600 0

Backa 6:1              
Upplandsgatan 2-4 6 374 2 150 0

Mejeriet 9                   
Mejerigatan 11 14 440 6 250 650

Dovhjorten 2                  
Fredsgatan 2 1 742 1 800 305

Rådmannen 4                  
Västgötagatan 32 067 14 400 1 500

Vårlöken 6               
Trädgårdsgatan 1 24 600 6 600 0

Gjuteriet 20              
Mejerigatan 14 3 504 1 180 0

Skrädderiet 1              
Vingåkersvägen 18 5 088 1 580 699

Solrosen 7              
Fredsgatan 4-8 2 881 2 350 0

Svärdsliljan 2                 
Kungsgatan 10 3 602 2 600 0

Björken 10            
Kullbergska huset, Stinsbostaden 1 310 1 377 0

Sköldinge-Ramsta 2:120      
Kantorp 300 0 0

Karossen 5                   
Vingåkersvägen 71 25 202 17 570 350

Pionen 1                  
Köpmangatan 1-3 7 083 4 500 0

Sandbäcken 3:10   
Fabriksgatan 1 2 994 2 039 0

Kastanjen 3          
Bondegatan 33 1 160 300 0

Totalt 197 572 111 327 8 684

Totalt föregående år 197 572 111 327 8 772
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Nordén 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för
direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt
lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 20 mars 2018 att godkänna 
årsredovisningen och bokslutet för 2017 och överlämna den till respektive fullmäktige 
i medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2017 på
sammanlagt 1 374 000 kronor. Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen
framkommer att förbundets revisorer gjort bedömningen, att direktionen bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och tillstyrker därför att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i den samman ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2017 – Vårdförbundet Sörmland
 Årsredovisning 2017 – Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsberättelse 2017 för Vårdförbundet Sörmland
 Revisorernas redogörelse 2017 för Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsrapport journalhantering 2017 – Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2017 – Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2017 – Vårdförbundet Sörmland
 
Ärendebeskrivning
Vårdförbundet Sörmland har, jämte revisionsberättelse, revisionsrapporter och
granskningsrapporter, lämnat sin årsredovisning för 2017 till fullmäktige i respektive
medlemskommun. Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion godkände vid sitt
sammanträde den 20 mars 2018 årsredovisning och bokslut för 2017.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.

Förvaltningens bedömning
Av årsredovisningen framkommer att Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt 
resultat på 1 374 000 kronor. Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner 
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och landsting har ökat med 1,8 Mkr jämfört med föregående år 2017. För 
Katrineholms del uppgick anslaget till 3 223 000 kronor (för år 2016 var motsvarande 
belopp 3 130 000 kronor).
Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 93,5% inom det ”öppna 
intaget” vilket medför något lägre nyttjandegrad än det som beräknats i budgeten.

I revisorernas revisionsberättelse bedömer de att direktionen har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. De instämmer att de båda finansiella 
målen har uppnåtts. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och dess enskilda 
ledamöter samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingar.

Karin Nordén
Handläggare

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER 
 
Verksamheterna inom Vårdförbundet Sörmland har stabiliserats under året. Samtliga 
verksamheter visar också ett ekonomiskt överskott. Totalt ger verksamheten ett överskott på 
drygt 1,3 milj sek. Det är fjärde året i följd som den samlade verksamheten har ett överskott 
på drygt 1 milj sek. 
 
Särskilt glädjande är att även Gläntans behandlingshem för unga vuxna nu visar ett 
ekonomiskt överskott. Fler ungdomar har tagit del av vården både från medlemskommunerna 
och genom externa placeringar. Gläntans behandlingshem har också ökat ut sin verksamhet 
till att även kunna erbjuda förlängd behandling. Ett kvalitetssäkringssystem för Gläntan har 
utarbetats och kommer att införas under 2018. 
 
Vårnäs behandlingshem är väl etablerat och efterfrågat. Verksamheten uppvisar också ett 
betydande ekonomiskt överskott. Målsättningen att väntetider för inskrivning skall vara högst 
två veckor har i stort kunnat hållas under året. Behandlingen ger mycket goda resultat med en 
drogfrihet på långt över målsättningen 50%. Verksamheten har också under året utvecklats 
med ett öppet intag till anhörigprogrammet, vilket varit mycket framgångsrikt. Ett nytt 
kvalitetssäkringssystem har implementerats och fungerar väl. 
 
Upphandlingen av kompletterande och alternativa behandlingsformer inom socialtjänstens 
område har bedrivits på sedvanligt sätt i samverkan med samtliga kommuner i länet. Under 
året har avtal tecknats för Skyddat boende samt konsulentstödda familjehem. Avtalsområdet 
skyddat boende upphandlades i två kategorier – kvinnor och män respektive enbart kvinnor. 
Sammanlagt tecknades 12 ramavtal med 8 separata leverantörer. I avtalsområdet 
konsulentstödda familjehem tecknades sammanlagt 12 ramavtal med 10 leverantörer i 
kategorierna – barn respektive vuxna. Ramavtalen löper på tre år. 
 
Familjerådgivningen har under året genomfört en hel del utåtriktade aktiviteter också i syfte 
att öka möjligheterna till tidiga insatser i behövande familjer. Uppföljningen visar också att 
klienterna är mycket nöjda med samtalen och har stort förtroende för verksamheten.  
 
Arbetet med utbildning för certifiering av 12-stegsrådgivare har kommit igång på allvar under 
året har tre kurser med femton deltagare genomförts med gott resultat. Ett samarbete har 
inletts med Åsa folkhögskola.  
 
En gemensam utbildningsdag genomfördes också för all personal i Vårdförbundet samt 
förbundets direktion. Temat var personalpolitik. Dagen var mycket upskattad och gav ett gott 
resultat.  
 
Från direktionens sida vill vi rikta ett varmt tack till all personal för deras gedigna insatser 
under året. 
 
 
 
 
Torgerd Jansson 
ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Uppdrag och verksamhet 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem sörmlandskommuner som 
medlemmar.  
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för 
gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och 
boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning och att  
genomföra viss upphandling som avser vård- och behandlingstjänster för individ- och 
familjeomsorgens behov. 
Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till 
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet 
Sörmland.  
 

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

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

-     verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer 
-     på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna 

ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barn/tonåringar 
och familjer 

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

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

 

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

Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller 
relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.   

Värdegrund  

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

Omvärldsanalys  

Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är 
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga 
upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan utveckla 
som huvudman. 
Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare kommunikation 
med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även nackdelar kan ses. En 
nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande till tidigare decennier. 
Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger och fler än tidigare 
hamnar därför i ett beroende. 
Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”. 

Arbetssättet röner allt större intresse och under verksamhetsåret har vi haft studiebesök av 
intresserade politiker, tjänstemän och andra intresserade grupperingar. Det förefaller som att 
insatser utan biståndsbeslut vinner allt mer terräng i olika kretsar. Vi deltar i och följer 
utvecklingen. 
Patientgruppen under året skiljer sig en aning från föregående år. Användningen av de 
tidigare så populära ”nätdrogerna” har minskat i vår målgrupp. Ett av skälen kan vara att 

många blivit skrämda av de många dödsfallen som skett bland användarna, vilket haft en stor 
genomslagskraft bl.a i olika media. 
Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det 
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår 

fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården de erbjuds. 
 
Gläntans behandlingshem har utökat med förlängd behandling, vilket ger möjlighet till bättre 
och tätare samverkan med den kommun ungdomen skall återvända till. Ibland tar vissa 
processer med andra aktörer tid alternativt råder bostadsbrist vilket gör att det är svårt för 
ungdomen att komma hem då behandlingen är genomförd. 
Gläntan kommer även att öppna upp för andra aktörer i samhället, som att bjuda in 
arbetsförmedling, försörjningsstöd, polis, kriminalvård och dylikt som kan finnas som stöd 
när ungdomen kommer tillbaka till sin hemkommun.  
Gläntan kommer att verka aktivt för att göra bättre strukturerade bedömningar om möjlighet 
och rätt resurser finns för att ta emot klienten.  
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Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av 
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta 
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet. 
Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Paren har en mer mångkulturell 
sammansättning och olika religioner kan rymmas i en och samma familj. Mer än hälften av 
alla relationer kan komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera 
ställen - ibland tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna.  
För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familje-
rådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Allt fler använder internet och 
sociala medier för att skaffa sig information och för att få den hjälp som behövs i olika frågor.  
Därför krävs det att familjerådgivningen når ut, och kommer in i så tidigt skede som möjligt 
när behov av stöd och rådgivning uppstår, samt kontinuerligt utvecklar det förebyggande 
arbetet. Det senare kan exempelvis ske genom medverkan i föräldrautbildning, i utveckling av 
hemsidan och i användandet av sociala medier.  
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och 
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man skaffar barn, 
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn. 
Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par, där man i lugn 
och ro kan ta sig tid att diskutera svåra och livsavgörande frågor.  
Verksamheten med upphandlingstjänster enligt LOU sker i samverkan med en samrådsgrupp, 
där representanter från samtliga deltagande kommuner ingår. Gruppen definierar behov av 
vård/behandling för vissa målgrupper och gruppen är även delaktig i att formulera krav och 
servicenivåer för kommande vårdgivare inför en ny upphandling.  
Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs 
ha ökat under senare år, liksom kunskapen om att följa de ramavtal som tecknats.  
 
 
Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret 

Ett ägarmöten har genomförts på Vårnäs i april månad. Vid ägarmötet lämnades en 
ekonomisk redovisning samt verksamhetsinformation från år 2016. Förslag till 
budgetförutsättningar och anslagsramar i budgeten för 2018 presenterades och 
ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa. Information om anhörigprogrammet och 
att önskemål om ”öppet intag” till anhörigprogrammet återkommande har ställts. En 
testperiod om sex månader för anhöriga i förbundets medlemskommuner har beslutats av 
förbundsdirektionen. Detta innebär inte någon utökad ram utan kan rymmas inom befintlig 
anhörigverksamhet. 
 
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Förbundets ledning har genomgått en om-
organisation. Enhetschefen för familjerådgivningen har gått i pension vid årsskiftet och för-
bundschefen har tagit över ansvaret för gruppen. 
Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) har kommit igång under året. 
En grupp under våren och en grupp under hösten har certifierats.  
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Intern kontroll 

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

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

 
Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/ 
medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport. 
I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål som 
angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp och  
nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I delårsrapporten görs 
uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen. 
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den 
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året. 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och 
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om 
åtgärder samt rapporterar till direktionen.  
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området. 
Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges 
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som 
fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen 
på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen. 
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen 
samt i upphandlingsverksamheten. Under 2017 har upphandlingsverksamheten ej utfört någon 
kvalitetsmätning. Se uppföljning av verksamhetsmål. 
Ett kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet med syfte att verksamheten ska ha en 
dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.  
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för 
fortsatt kvalitetsarbete, kvalitetssamordnaren har utvecklat och implementerat detta arbete. 
 
En internkontrollplan för 2018 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av 
direktionen våren 2018.  
 
Personal 
 
Vid verksamhetsårets slut var 39 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland.  
Därutöver var en person visstidsanställd samt elva personer timanställda.  
De timanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och två chaufförer har arbetat vissa tider under 
hela verksamhetsåret. åtta vikarier har arbetat vid behov som rådgivare/behandlingsassistent 



 8 

och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar, sjukdom o dyl under hela eller delar 
av verksamhetsåret.  
  

 
 
 
 
 
 
  

 
Av 39 anställda personer vid Vårdförbundet är 19 män och 20 kvinnor.  
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 48,2 år (2016: 46,4 år). 
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 % 
av en heltid. 
En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året. 
Tolv personer har avslutat sina anställningar under verksamhetsåret – en genom 
pensionsavgång samt elva genom egna uppsägningar, då personerna gått vidare till andra 
anställningar. Elva av dessa tjänster är återbesatta, en tjänst återbesätts inte. 
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper. 
 
Sjukfrånvaroredovisning mm  2017 2016 
De anställdas sammanlagda ordinarie    
arbetstid, timmar  76 781 76 747 
Total sjukfrånvaro, timmar  5 052 4 986 
Total sjukfrånvaro i %  6,58% 6,50% 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent    
av den totala sjukfrånvaron  36,84% 40,05% 
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar                       38 308 42 731  
Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar 2 665 3 286  
Kvinnornas sjukfrånvaro i procent  6,96% 7,69% 
Männens sammanlagda arbetstid, timmar 38 473 34 016  
Total sjukfrånvaro för män, timmar  2 387  1 700 
Männens sjukfrånvaro i procent  6,20% 5,00% 

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan  
hänföras till enskilda individer. 
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,08 procentenheter i jämförelse med 2016.  
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 3,21 procenten-
heter.  
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 7,69 % - en minskning med 0,73 
procentenheter - medan den för män är 6,20 % - en ökning med 1,20 procentenheter - i jäm-
förelse med 2016.  

Verksamhet Antal årsanställda 

Upphandling 0,55 

Familjerådgivning 5,25 

Vårnäs behandlingshem 20,65 

Vårdförbundets kansli 2,30 

Gläntan 10,00 

Summa 38,75 



 9 

Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att 
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor bety-
delse för utfallet. 
Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal 
som varit sjukskriven och i förebyggande syfte. 
 
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall 
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider  
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden. 
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan. 

 

Kompetensutveckling 
 
Vårdförbundet - kansli och ledning 

Förbundschefen är ledamot i KFS branschråd och deltog i branschrådsmöte under mars, maj, 
september och december månad.                                                                              
Ledningsgruppen för Vårnäs har påbörjat handledning med inriktning grupputveckling.             
Administratören har gått utbildning i diarieföring.                                                          
Samtliga har deltagit i brandutbildning 
Familjerådgivning 

Personalgruppen har extern handledning regelbundet som också är den huvudsakliga 
kompetensutvecklingen. Under året har en handledare anlitats med utbildning i Emotional 
Focused Therapy (EFT) en terapiform som är evidensbaserad. 
Fem har deltagit i två studiedagar anordnade av Kommunala familjerådgivare (KFR).           
En har gått utbildning i psykodynamisk inriktad parterapi.                                                      
En har gått utbildning i bemötande vid kris- och trauma. 
Vårnäs 

Rådgivare och sjuksköterskor har extern handledning  
Personalgruppen har deltagit i Hot- och våldsutbildning speciellt anpassad till Vårnäs 
behandlingshem och dess lokaler. 
Tre rådgivare har under verksamhetsåret genomgått CTL utbildning, Certifiering i 
Tolvstegsprogrammets Lärprocesser, och är därmed certifierade rådgivare.  
Två medarbetare i köket har gått en grundläggande utbildning i livsmedelshygien och en av 
kockarna har gått utbildning i vegetarisk kosthållning. 
 
Samtliga har deltagit i brandutbildning 
 
Gläntan 

 

Gruppen har haft extern handledning och enhetschefen har individuell handledning 
Två medarbetare har fått utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) 
Fem medarbetare har fullföljt CTL-utbildning.  
Personalgruppen har genomgått Hot- och våldsutbildning speciellt anpassad till Gläntans 
behandlingshem och dess lokaler.  
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Enhetschef har genomgått en tvådagars chefsutbildning med fokus på Kvalitetssäkring i 
HVB-verksamhet samt säker läkemedelshantering på HVB-hem.  
 
Upphandling 

 

Utbildning i upphandling, grundläggande och fördjupning. 
 
Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen. 
Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid 
möten - två under våren och två under hösten.  
Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.  
 

Rehabiliteringsarbetets utveckling 

Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som 
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis 
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av 
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.  
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälso-
vården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.  
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.  
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för 
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie 
sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell 
under verksamhetsåret. 
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund 
av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande 
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att 
delta vid olika former av sammankomster för personalen. 
 
 
Förebyggande personalhälsovård 
 
Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor  
per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med 
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till 
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym 
eller liknande. 
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av 
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälso-
vårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden 
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete. 
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Framtid 

Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans är 
dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.  
Vårnäs behandlingshem för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner och 
Landstinget Sörmland. Tillströmningen av patienter har ökat under 2018 och är fortsatt god. 
Vårnäs har märkt ett ökat intresse från externa kommuner under början av 2018. Vårnäs 
samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner. Vårnäs 
har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för att stärka 
banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem kommer att delta i en paneldebatt under 
psykiatrins dag i Katrineholm rörande samsjuklighet. Vårnäs behandlingshem har för avsikt, 
tillsammans med Gläntans behandlingshem, att medverka i mässor och liknande under året. 
Genom facebook har Vårnäs och Gläntan nått ut till allmänheten med information och 
kommer att fortsätta att utveckla information genom sociala medier. 
 
Gläntans behandlingshem för unga vuxna, 18-26 år samverkar med deltagande kommuner och 
Landstinget Sörmland. Tillströmningen av unga vuxna till Gläntan har ökat under året. 
Genom samverkan med medlemskommunerna har Gläntan skapat en ledningsgrupp där 
ansvarig enhetschef på Gläntan tillsammans med ansvarig enhetschef på respektive 
medlemskommun ska hitta en god samverkansform. Gruppen skall träffas fyra gånger per år 
för att diskutera kvalitet och samverkan kring den unge och behandlingsmodellen.  
Fokus och förbättringsområden framåt är kvalitetsarbete såsom riktlinjer, rutiner och även 
avvikelserapportering både för personal och klient. Gläntan ska aktivt verka för att stärka en 
god samverkan med Socialtjänsten, Landstinget och Vårdförbundet Sörmland. En önskan om 
bättre samarbete med andra aktörer som är viktiga för klienten, såsom utbildningsinsatser via 
skolan samt stödinsatser genom kommunens andra öppenvårdsinsatser som klienten har 
behov av efter avslutad behandling. 
 
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i 
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.  
En samverkansdag tillsammans med Örebro och Västerås familjerådgivare är planerad till 
hösten i Eskilstuna. 
Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland pågår och 
kontakter samt informationer om förbundet, Vårnäs och Gläntan har förekommit. Dessa 
kontakter sker såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VFS på 
sikt skall få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden. 
Kvalitetssamordnaren arbetar med att implementera kvalitetsledningssystemet i de olika 
verksamheterna. Målsättningen är att kvalitetsfrågor skall stå i fokus och vara en källa till 
löpande förbättringar i verksamheten. På sikt kommer detta utvecklingsarbete genomsyra all 
verksamhet inom Vårdförbundet Sörmland.  
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Ekonomi 

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i 
samband med årsredovisning och delårsrapport. 
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i 

verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god 
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk 
hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt. 
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2017 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av 
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2017-2019) i genomsnitt skall 
uppgå till lägst ca 11 Mkr.  
Verksamhetsårets positiva resultat om 1 374 tkr innebär att det första resultatmålet har 
uppfyllts.  
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 15,8 Mkr, vilket innebär att den 
treåriga (2017-2019) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det 
redovisade året.  
 
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna 
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare är att 
kunna finansiera pensionskostnader som beror på oförutsedda premieökningar i pensions-
åtagandet. Andra särskilda händelser är även uppstartskostnader av nya verksamhetsområden. 
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god 
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då 
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.  
Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den 
berör hela samhällslivet.  

Årets resultat 
Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 1 374 tkr. 
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 1 293 tkr.   
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 27 Mkr (25,3 Mkr) samt 
av vårdavgifter och övriga intäkter med 9,9 Mkr (10,9 Mkr).  
Den totala intäkten på  36,9 Mkr är 0,6 Mkr lägre än den budgeterade (37,5 Mkr).  
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till  
35,5 Mkr, vilket är ca 1 Mkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten.        
Avskrivningar har gjorts med ca  800 tkr.  
Årets positiva verksamhetsresultat på 1 374 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 909 tkr) 
med 465 tkr.     
Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en  
minskning med 1,04 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 2,87 
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn. 
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från 
5,45 patienter per vårddygn föregående år till 4,85 patienter per vårdygn i år. 
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Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans    
är uppfyllt.  
 
Balanskrav  
Balanskravsutredning Not 2017-12-31 2016-12-31 
Redovisat resultat enligt resultaträkning 3 1 374      1 082 
Avgår realisationsvinster mm  0 0 
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4  1 374 1 082 

 

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse 
Enligt rekommendation nr 17 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning 
lämnas om pensionsförpliktelse.  
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring genom 
särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars anställning upphört 
före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna försäkring.  
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej uppnått 
pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då heller inte 
av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två individer, 
redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 593 tkr inklusive löneskatt.  
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 56 tkr inklusive 
löneskatt.  
För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954 
och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet 
PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP. 
Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av 
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet. 
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.  
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09 
uppgår till 1 416 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning jämfört med föregående år  
(år 2016 - 1 641 tkr).    
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension. 
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2017 visas i nedanstående 
driftredovisning. 
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Driftredovisning (tkr) 
Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för 
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga 
anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har 
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.  
Kostnaderna under året uppgår till 4 757 tkr. 
 
Verksamheter Intäkter Kostnader Netto- 

resultat 
Budget 
Avvikelse 

Redovisat 
resultat 2016 

Familjerådgivning 4 619 - 4 232 + 387 + 267 +178 

Vårnäs primärbehandling 21 753 - 21 041 + 712      + 468 +2 182 

Upphandling 715  - 652 +   63  +   61  + 169 

Gläntans behandlingshem 9 412 -9 200           + 212 + 107 -1 549 

S:a verksamheter 36 499 - 35 125  1 374 + 903 +980 

 

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 387 tkr. Anledningen är en vakans 
under sex månader. 
  
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt 
förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt 
driftöverskott med 712 tkr inklusive avskrivningar.  
Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna, 
uppgick till 86 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen, vilket är helt i 
enlighet med budgeten.  
Externt placerade patienter på Vårnäs utgjordes av 2,87 patienter per vårddygn på 
primärbehandlingen, vilket är 0,13 patient per vårddygn lägre än vad som angavs i budgeten.    
 
Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett driftöverskott med 194 tkr.  
Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 4,85 patienter per vårddygn 
vilket är 1,15 patienter lägre än planeringstalet i budgeten. En vakant tjänst under sex 
månader är anledning till det relativt stora överskottet.  
 
Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2017  
Uppdatering av hiss. Effektförvaring för patienter.                                                             
Brandlarmet är uppgraderat. Inredning UP-toalett.                                                          
Övrigt fastighetsunderhåll          
Branddörrar introduktionsavdelningen.                                                                              
Vårnäs kök, takstege samt ugn 
Se f ö avsnitt ”Underhåll 2017”. 
   
Upphandlingsverksamheten -  redovisar ett positivt resultat med 63 tkr. 
 
Gläntans behandlingshem -  redovisar ett positivt resultat med 212 tkr.    
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Underhåll 2017 
 
Investeringsredovisning (tkr) 
 
Planerade projekt Budget Redovisning Differens 
Vårnäs huvudbyggnad, hiss uppdatering 44 45 -1 
Vårnäs kök, kylrum 150 0 +150 
Vårnäs 12-stegsboende, ventilation 145 0 +145 
Magasinet, byte av tak 157 0 +157 
Annexet patientboende, sängar och madrasser 50 20 +30 
Brandlarm 80 70 +10 
Effektförvaring patienter 24 10 +14 
Inredning UP-toalett 20 0 +20 
Summa 670 145 +525 
Tillkommande projekt    
Vårnäs, branddörrar introduktionsavdelningen 0 185 -185 
Vårnäs, kök takstege 0 17 -17 
Vårnäs kök, ugn 0 58 -58 
Vårnäs, lösen av leasingbil 0 125 -125 
Summa 0 385 -385 
Summa totalt 670 530 +140 

 
Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 626 tkr. 
Fem objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan. Ett objekt har ej 
medfört budgeterade kostnader, inredning UP-toalett. Tre objekt har flyttats fram till 2018 i 
väntan på offerter. 
Följande objekt har lagts till planen under året: 

1. Vårnäs introduktionsavdelningen, branddörrar. 
2. Vårnäs kök, brandstege.  
3. Vårnäs kök, ugn 
4. Vårnäs, lösen av leasingbil 

 
Följande objekt har inte utförts under 2017: 

1. Vårnäs kök, kylrum. 
2. Vårnäs 12-stegsboende, ventilation. 
3. Vårnäs magasinet, byte av tak 

För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den 
ekonomiska redovisningen med noter.  
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning (tkr) 
 
 Not 2017-01-01 

2017-12-31 
2016-01-01 
2016-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 7 562 8 316 
Verksamhetens kostnader 1 - 34 635   - 33 750   
Avskrivningar 4 -  842 - 1 000 
Verksamhetens nettokostnader  - 27 915 - 26 434 
    
*Anslag för köpt verksamhet 2 29 208 27 435 
Finansiella intäkter  140 143 
Finansiella kostnader  -59 - 62 
Årets resultat 3 1 374         1 082 

 
Kommentar:  

* Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom 
primärbehandlingen på Vårnäs, för familjerådgivning och för upphandling av ramavtal inom 
vård- och omsorgsområdet.  
Landstinget betalar enligt avtal ett årligt anslag - som är indexerat med LPIK exkl läkemedel 
som beräkningsgrund - för introduktionsavdelningens avgiftningsverksamhet på Vårnäs. 
För 2017 uppgår anslaget till 2 220 tkr. 

 

Balansräkning  (tkr)  
 
TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 4 7 880 8 270 
Finansiella anläggningstillgångar 5  507  254 
Summa anläggningstillgångar  8 387 8 524 
    
Omsättningstillgångar    
Förråd 6 31 31 
Kortfristiga fordringar 6 1 754 3 732 
Likvida medel 7 3 905 2 015 
Kortfristiga placeringar  12 365 10 306 
Summa omsättningstillgångar  18 055 16 084 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  26 442 24 608 
    
SKULDER OCH EGET KAPITAL    
    
Eget kapital 8 15 771 14 397 
- därav årets resultat           1 374         1 082 
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Kortfristiga skulder 9   
Leverantörsskulder   972  766 
Övriga kortfristiga skulder  9 699 9 444 
Summa kortfristiga skulder  10 671 10 210 
    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  26 442 24 608 
    
Ställda panter  Inga Inga 
    
Ansvarsförbindelser 10   
Pensionsförpliktelse   477  496 
Löneskatt på pensionsförpliktelse  116 120 
Leasingåtaganden  704 884 
Summa  1 297 1 500 
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Kassaflödesrapport  (tkr) 
 
 Not 2017 2016 
    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat 3 1 374 1 082 
Justering för av- och nedskrivningar 4   842 1 000 
    
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  2 216 2 082 
    
Ökning av kortfristiga fordringar   6        1 978        4 237 
Ökning av förråd och varulager         0        7   
Ökning av kortfristiga skulder  9  461   75 
    
Medel från den löpande verksamheten  2 439 4 319 
    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella tillgångar  4  -  454  - 2 220 
Investering i finansiella tillgångar 5 - 252 1 293 
    
Medel från investeringsverksamheten  - 706 - 927 
    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån  0 0 
Amortering av skuld  0 0 
    
Medel från finansieringsverksamheten  0 0 
    
ÅRETS KASSAFLÖDE  3 949 5 474 
    
Likvida medel vid årets början  12 321 7 144 
    
Likvida medel vid årets slut  
(inkl kortfristiga placeringar) 

7 16 270 12 321 
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Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport (tkr) 
 

Samtliga belopp redovisas i tkr om ej annat anges   
  

Not 1 Verksamhetens intäkter  2017 2016 
 Vårdavgifter   * 6 074 * 6 898 
 Övriga intäkter            **1 488            **1 911 
     7 562 8 809 
 Verksamhetens kostnader    
 Personalkostnader   26 768 24 983 
 Lokalkostnader (inkl fastig-

heten) 
   *** 2 258 *** 2 519 

 Leasingkostnader   675 794 
 Verksamhetskostnader  4 934 5 454 
              34 635            33 750   
       
 * Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget 

och samtal vid familjerådgivningen. 

 *** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftkostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hy-
reskostnader för Gläntan och familjerådgivningen. 

  
 ** Övriga intäkter (specifikation)              2017 (kr)  2016 (kr) 
 Försäljning, kiosk 261 727  262 590 
 Avgift Upphandling - Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa 273 000  290 000 
 Måltidsersättning, personal 209 240  197 469 
 Vattenavgifter 34 434  39 535 
 Arrendeavgift, mark 5 500  3 500 
 Arrendeavgift, jakt 7 200  7 200 
 Övrigt 5 206  1 303 
 Skogsavverkning 223 372  595 922 
 Hyresintäkter FamR 14 200  0 
 Återbetald moms (Ludvika)  20 075   21 084 
 Arbetsförmedlingen 164 705  291 436 
 CTL-utbildning 270 000   
 Summa           1 488 659  1710 039 
 
 
Not 2 

  
2017 

  
2016 

 Anslag från medlemskommuner 

 

26 988  25 271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun Anslag 

2017 (tkr) 

Anslag 

2016 (tkr) 

Eskilstuna    15 301 14 855 

Flen 2 464 1 461 

Katrineholm 3 223 3 130 

Strängnäs 5 135 4 986 

Vingåker 865 839 
 

   

  
Anslag från landstinget 

 
2 220 

 
 

 
2 164 

                                                                                                               29 208                                                        27 435                                                        
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Not 3 

 
Redovisat resultat enligt RR                                                    

 
2017 

 
2016 

           
1374       

    
1082 

  
 Verksamhetens resultat före finansiella poster: 1293 tkr 
  

 
Not 4 Mark, byggnader och lokaler 2017 2016 

 Ingående anskaffningsvärde           17 045           15 191 
 Årets Anskaffningar               272             1 854 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden           17 317           17 045 
    
 Ingående ackumulerade avskrivningar           - 9 995           - 9 311 
 Årets avskrivningar               - 508              - 684 
 Utgående ackumulerade avskrivningar     - 10 504     - 9 995 
 Utgående planenligt restvärde 6 813 7 050 
    
 Inventarier   
 Ingående anskaffningsvärde 2 234 1 868 
 Årets Anskaffningar 182 366 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 416 2 234 
    
 Ingående ackumulerade avskrivningar - 1 014 - 699 
 Årets avskrivningar - 335 - 315 
 Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 349 -1 014 
 Utgående planenligt restvärde 1 067 1 220 
 Summa Materiella anläggningstillgångar 7 880 8 270 
    

Not 5 Finansiella anläggningstillgångar 2017 2016 
 Andelar i Mellanskog  507  254 
 Summa finansiella anläggningstillgångar  507  254 
    

Not 6 Kortfristiga fordringar  2017 2016 
 Kundfordringar  668 2 554 
 Övriga kortfristiga fordringar 1 086 1 178 
 Förråd 31 31 
 Summa 1 785 3 763 
    

Not 7 Likvida medel 2017 2016 
 Kassa 27 8 
 Postgiro                                                                                                                                                                                                            3 846 1 998 
 Bank 32 9 
 Summa 3 905 2 015 
    
 Kortfristiga placeringar 2017 2016 
 * Aktieindexobligationsfond  3 489 2 990 
 Placeringsfördelare 0  2 969 
 Bostadsobligationsfond 4 446 1 428 
 Servicekonto fonder 2 410 2 919 
 Depåkonto 2 000  
 Summa 12 365 10 306 

* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen. 
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Not 8 Eget kapital och årets resultat 2017 2016 
 Ingående eget kapital 14 397 13 315 
 Årets resultat 1 374 1 082 
 Utgående eget kapital 15 771 14 397 

    
Not 9 Kortfristiga skulder 2017 2016 

 Leverantörsskulder 972  766 
 Personalskatter mm 420 377 
 Semesterlöneskuld 573 697 
 Övriga skulder 8 706 8 370 
 Summa 10 671 10 210 
  

Not 10 Ansvarsförbindelser 
 Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal 

med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har 
en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har två leasingavtal med 5 års löptid.  
Kopiatorer (3) med löptid t o m 2021-01-31, telefonväxel med löptid t o m 2021-10-31. 
 

 
 

 Leasingavgifter Inom 5 år Efter 5 år 
 Inventarier  704 0 
 Totalt 704 0 
    
 Pensionsmedel enligt avtal PA-KL                                                                                      2017 2016 
 Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998 (inkl.löneskatt)                                            593  616 
 Summa                                                                                                     593  616 
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Allmänna redovisningsprinciper 
    

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2016 redovisas. 
 
Årsredovisningen är uppställd enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, och anpassad till 
den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kom-
munal redovisning. 
 
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verk-
samheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. 
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. 
   
Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen  
i enlighet med Kommunala Redovisningslagen - KRL.  
 
Värderingsprinciper mm      
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges ne-
dan. 

        
Fordringar        
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas 
inflyta. 

        
Avskrivningsprinciper för anläggningstill-
gångar 

    

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk  
livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.  
   

  

Vårdförbundet Sörmland har övergått till komponentavskrivningar under 2016. 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt 
basbelopp klassificeras som inventarier.  
Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år re-
dovisas som en driftkostnad. 
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Sex år i sammandrag (tkr) 

 
      2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter   23 373 22 942 25 235 33 253      35 751        36 770 
       

Kostnader   22 167 22 863 23 407 31 403      33 750        34 606 
       

Tillgångar 31/12   14 630 *18 282 15 813 **23 703  ***24 512   ****26 442 
       

Finansnetto          57 1 48 349           81              81 
       

Avskrivningar        833 749 831 1 017        1 000              842 
       

Årets resultat         430 -669 1 044     1 181  1 082    1 374 
       

Nettoinvesteringar       1 859  658  643    1 668        2 220            454 
       

Pensionsskuld       
(Inklusive löneskatt)          0 2 012 2 084 1 717  616  593 

       
Eget kapital   11 759 11 089 12 133 13 315 14 397 15 771 

       
       

Nyckeltal       
       

Soliditet      80% *61%  77%  **56% ***59% ****60% 
       
       

Soliditeten är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna  
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den  
långsiktigt finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet. 
* Den lägre soliditetsgraden för 2013 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen 
för 1:a kvartalet 2014 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2013.  
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen   
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året. 
Vid exkludering av anslagen (4 427 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 80 % för 2013.   

 

 
** Den lägre soliditetsgraden för 2015 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen 
för 1:a kvartalet 2016 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2015.  
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen   
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året. 
Vid exkludering av anslagen (6 676 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 78 % för 2015.   
 
*** Den lägre soliditetsgraden för 2016 beror på en större balansomslutning på grund av att anslagen 
för 1:a kvartalet 2017 fakturerades och bokfördes i slutet av 2016.  
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen   
gjordes av likvididetsskäl. 
 
**** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2017 uppgår till 60 %. Vid exkludering av anslagen (7 654 tkr) 
i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för 2017. 
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REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET 
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets 
kansli 

Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.  
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom social-
tjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårds-
former, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och 
Vingåkers kommuner och att genomföra upphandling med vårdgivare för socialtjänstens 
behov avseende vuxna, barn/tonåringar och familjer. 
Förbundsdirektionen skall fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa 
upp att dessa uppfylls.  
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om 
frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, skall årligen ske under april 
månad. 
Direktionen skall förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god 
ekonomisk hushållning. 
 
Vårdförbundets kansli 

Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen 
har det verkställande ansvaret för hela verksamheten. Verksamhetsansvaret för Vårnäs 
behandlingshem har delegerats till verksamhetschefen, för familjerådgivningen till 
enhetschefen samt för Gläntan till enhetschefen.  
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens uppdrag 
och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och reglemente. 
 
Uppföljning av mål för 2017 

 
Uppföljning av finansiella mål 

 

Finansiellt mål 1 

Att under 2017 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.  
Målet för verksamhetsåren 2018 och 2019 fastslås i samband med budgetbeslutet för respek-

tive år.  

Målet är uppfyllt. Det positiva resultatet är 3,7 % av omsättningen.  
 
Finansiellt mål 2  

Det egna kapitalet skall under planperioden 2017 - 2019 i genomsnitt uppgå till lägst  

ca 11 mkr. 

Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 15 771 
tkr för året.  
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Uppföljning av miljömål 

 
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom 

att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns. 

Målet är uppfyllt. Under verksamhetsåret har två nya avtal tecknats för leasingbilar.  
De nya leasingbilarna har lägre koloxidutsläpp, detta togs upp som ett särskilt krav och 
kontrollerades i samband med att nya leasingavtal tecknades. 
Rengöringsmedel som används är miljömärkta. 
Samtliga glödlampor är uybytta till ledlampor. 
Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras. 
 
Inriktningsmål 

Vårdförbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet för hela 

verksamheten. 

Målet är uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är implementerat på 
Vårnäs och arbete med att revidera rutiner på Gläntan och familjerådgivningen har pågått 
under året. 
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland skall tillämpa evidensbaserad praktik. 

Målet är uppfyllt. Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är 
evidensbaserad. Familjerådgivarna är utbildade i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT), 
metoden är evidensbaserad. Handledningen utgår också från EFT. 
 
Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målet har ej följts upp. Medarbetarenkät har ej gjorts under året. Det går inte att följa upp 
målet. 
 
 

Vårnäs behandlingshem 
 
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till 
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en 
primärbehandling som innehåller flera delar. 
 
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,75 
rådgivare, 2,0 samordnare, 1,6 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och 
städpersonal. Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har en viss 
omsättning skett bland rådgivarna och två nya har rekryterats. Primärbehandlingen vid Vårnäs 
har under året haft en genomsnittsbeläggning på 21,04 patienter per vårddygn, varav 2,87 är 
patienter som placerarats av externa uppdragsgivare. (2016: 20,69 patienter per vårddygn, 
varav externt placerade 3,91 patienter per vårddygn).  Patientbeläggningen på den förlängda 
behandlingen för män och kvinnor uppgår till 4,85 patienter per vårddygn, vilket är lägre i 
jämförelse med samma period 2016 (5,45). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det 
”Öppna Intaget” - Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.  Vårnäs har sedan 
tidigare ramavtal med Kriminalvården och med ett 60-tal kommuner i den södra landsdelen.  
Därutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung & Sjöberg AB, som är en 
öppenvårdsverksamhet i Stockholm.  Avtal finns med Valbo behandlingshem för avgiftning 
och gemensam personal- och verksamhetsutveckling samt med Malingsbo behandlingshem, 
främst gällande avgiftning. Målsättningen att hjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall få en 
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tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har uppfyllts stora delar av året. 
Vårnäs behandlingshem har intensifierat sin utåtriktade verksamhet med deltagande vid olika 
evenemang i och utanför våra medlemskommuner. Detta genom att t.ex. delta i ” Sverige mot 

narkotika” som gick av stapeln i Eskilstuna under hösten 2017, Vårnäs kommer att fortsätta 

att bevista mässor och ha löpande informationer om verksamheten i medlemskommunerna.  
Eftervårdsgrupper arrangeras en gång i veckan i Eskilstuna och Strängnäs. I genomsnitt deltar 
ca 10 personer i vardera grupp. Eftervårdsgrupperna har lagts över på kommunerna från och 
med 1/1 2018.  
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under 
hösten 2017 för behandlingspersonal och sjuksköterskor, detta fortsätter under 2018. 
 
Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har möjlighet att bjuda in anhöriga till 
anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en 
månad senare. Under 2017 har ett prov med ”öppet intag” på börjats från 20170901-20180331 
vilket visat sig vara framgångsrikt. Det har under 2017 genomförts anhörigprogram vid 12 
tillfällen med ca 70 deltagare. Anhöriga är en relativt svårrekryterad grupp, svårigheterna 
består ofta i att det är patienten själv som bjuder in och en del väljer att inte bjuda in någon 
anhörig. Anhöriga blir inte sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt från sina 
arbeten mm för att kunna delta. Responsen från deltagarna är mycket positiv och ett 
kontinuerligt arbete med att öka deltagandet pågår.  
 
Allt fler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där 
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen för att på bästa sätt 
förbereda presumtiva patienter före en eventuell inskrivning. Vårnäs har kontinuerlig kontakt 
med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail, nyhetsbrev och telefonsamtal.  
  
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den  
vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän 
rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.  
 
Andra lördagen i juni bjöds gamla patienter och anhöriga till Vårnäs på en återvändardag.  
Omkring 150 personer deltog under dagen och bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.  
 
Informationsträffar har ägt rum vid tre tillfällen under året - vid ett tillfälle under våren och 
vid två tillfällen under hösten, totalt ca 75 deltagare. Socialsekreterare och andra 
samarbetspartners bjuds in till dessa träffar. Dessutom har socialsekreterare, intressegrupper, 
politiker och andra samarbetspartners tagit initiativ till informationsträffar/studiebesök på 
Vårnäs vid flera tillfällen under året. Socialnämnderna i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs 
och Vingåker har fått verksamhetsinformation på Vårnäs eller på plats i hemkommunen.  
Under 2017 har cirka 200 personer deltagit i informationsträffar. Under året har också utförts 
informationsinsatser på vårdcentraler i Sörmland. 
 
Kvalitetsutveckling på Vårnäs 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett lednings-
system för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa 
föreskrifter ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och 
inom Vårdförbundet Sörmland.  
Arbetet med att implementera kvalitetsledningssystem har fortsatt under 2017 och kommer att 
revideras under 2018. 
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Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i 
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på 
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis 
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till 
verksamhetschefen. 
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga 
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid 
arbetsplatsträffar. 

 
Uppföljning av Inriktningsmål   

Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få 

hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på 

hemmaplan för Sörmlands kommuner. 

Målet uppnått. Genom öppet intag går det enkelt och snabbt att söka och få hjälp. 
Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv 

bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och 

behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd, 

samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra 

möjliga kunder/uppdragsgivare. 

Målet delvis uppnått. Offensiva informations/marknadsföringsinsatser har pågått under året. 
Inga nya avtalspartners har tillkommit. 
Vårnäs behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på 

kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - 

SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Målet uppnått. Kvalitetsledningssystem framtaget och implementerat. 

 
Uppföljning av verksamhetsmål   
  
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i 

självhjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling. 
Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som 
genomgått primärbehandlingen. Av kontaktade 30 har 17 svarat och 15 av dem är fortfarande 
i kontakt med självhjälpsgrupper vilket procentuellt blir 88 %. 
  
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande 

drogfrihet ett år efter avslutad behandling 

 

Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. 88 % är fortsatt drogfria ett år 
efter avslutad behandling.  

 
Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför 

primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som 

mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från 

kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng. 

Målet uppnått. 82,87% av de som svarat är nöjda med behandlingen 
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Minska andelen patienter som avbryter behandlingen. 

Målet uppnått. Under året  har 115 oplanerade utskrivningar förekommit, jämfört med 123 
oplanerade utskrivningar under 2016. Andelen som avbryter förefaller vara ganska konstant 
när man jämför genom åren. En fortsatt utveckling och analys av detta pågår ständigt.  
 
Öka kompetensen hos vårdgivande personal. 

Målet är uppnått. Tre medarbetare på Vårnäs har under 2017 genomgått 
Certifieringsutbildningen som vi har i egen regi . Under året har fokus varit på fortsatt 
etablering och inskolning av relativt nyrekryterad personal. Två av de nyanställda kommer att 
erbjudas certifieringsutbildningen när deras tjänster övergår i tillsvidareanställningar. 
Samtliga medarbetare genomgick utbildning i Hot o Våld under året. 
 
 
Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom 

parentes) 

 

1. Antal genomförda vårddygn 

6631 vårddygn har under 2017 använts av sörmlänningar från medlemskommuner, 
som själva sökt hjälp vid Vårnäs (6141 vårddygn). 
 

2. Genomsnittlig dygnsbeläggning 

Genomsnittlig dygnsbeläggning är 21,04 (20,69) patienter per vårddygn. 
En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då 

det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens 

och samhällets perspektiv. 
3. Väntetiden för inskrivning 

Snittiden för inskrivning är 14 dagar. 
 

4. Andelen nöjda patienter/remittenter 

Enkäter visar på 82,87% nöjdhetsgrad. 
 

5. Antalet genomförda avgiftningar 

160 avgiftningar har genomförts under året. 
 

6. Kostnad för investering i lokaler 

Investeringar i lokaler motsvarar 18% av den totala fastighetskostnaden. 
 

7. Kostnad för kompetensutveckling 

Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 2,3% av den totala personalkostnaden.  
 

8. Antal timmar med handledning 

20 timmar handledning under året. 
 

 



 
 

 29 

 
                                         

Öppet intag 2017 – utfall och budget 

 

Kommun Budgeterade 

vårddygn 

Nyttjade 

vårddygn 2017 

Procentuellt 

nyttjande 2017 

Mernyttjade 

vårddygn 

Eskilstuna 3 818 3 268   85,6 % 0 

Katrineholm 1 256 1 225 97,6 % 0 

Vingåker    336    357   106 % 19 

Strängnäs 1 277    899   70,4 % 0 

Flen    613     882  143,8 269  

 
Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 819 kronor. 

  
Avgift för mernyttjade  

vårddygn 

 

Vingåker    3 040 kr  

Flen  43 040 kr 
 
 
 
 

 

 
Under 2017 har andelen externa placeringar minskat till 2,87 jämfört med föregående år 
(3,91), budget för externa placeringar är 3.   
Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 20,69 
patienter per vårddygn 2016 till 21,04 patienter per vårddygn 2017.  
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet 
uppnåddes ej. 
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har minskat. 
Genomsnittsbeläggningen under året har varit 4,85 patienter per vårddygn jämfört med 5,45 
föregående år. Budgetmålet för 2017 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och uppnåddes ej. 
 
Biståndsplaceringar samt externa placeringar 
  
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året: 
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Kommuner  62 % 
Ljung-Sjöberg  16 %  
Kriminalvården   9 % 
Arbetsgivare   12 % 
 
Genom separata avtal har ett antal avgiftningar gjorts på beställning av  
privata vårdbolag, behandlingshem samt Gläntan.  
Enstaka patienter betalar sin behandling själv.  

 
Upphandling 
 
Sedan 2016-11-01 ansvarar en kanslitjänsteman med ansvarsområde 
kvalitetssamordning/upphandling för Vårdförbundet Sörmlands uppdrag att samordna viss 
upphandling åt medlemskommunernas socialtjänst - individ- och familjeverksamheten. 
Övriga kommuner i Sörmland - Nyköping, Oxelösund, Trosa, och Gnesta - deltar också i den 
samordnade upphandlingen genom avtal.  
 
Upphandlingsverksamheten innehåller även en rådgivande funktion gentemot handläggare i 
deltagande kommuner, där rådgivning ges per telefon och mejl. Frågorna rör oftast val av 
vårdgivare eller avtalsfrågor. 
Kritik har framkommit mot en vårdgivare som tillhandahåller skyddat boende för våldsutsatta 
kvinnor och män. Kritiken var av så allvarlig art att en uppföljning genomfördes där 
vårdgivaren gavs möjlighet att skriftligen besvara kritiken. Ett besök i verksamheten 
genomfördes i samband med detta. Resultatet av uppföljningen och de åtgärder som 
presenterades bedöms innebära att bristerna nu bör anses avhjälpta. I övrigt har det inte 
inkommit uppföljningsbara rapporter om avvikelser från avtal. Som en följd av detta har 
Vårdförbundet förstärkt, och i de delar där det saknats, upprättat ett system för avvikelse- och 
klagomålshantering. Implementering har inletts bland annat genom att hemsidan har 
disponerats om. Syftet är att öka användandet av Vårdförbundets uppföljningsuppdrag från 
medlemskommunernas sida. 
Aktuell information om gällande ramavtal finns på förbundets hemsida. Dessutom 
tillhandahåller förbundet USB-minnen till varje kommun med mer utförlig information om 
ramavtal, förfrågningsunderlag samt de anbud vårdgivarna lämnat. 
Nya upphandlingar annonseras i Visma TendSign, som är ett nätbaserat verktyg för 
upphandlare och inköpare. Annonsen läggs även ut på Vårdförbundet Sörmlands hemsida. 
 
Aktuella ramavtal: 

• 13 ramavtal gällande HVB-verksamhet för målgruppen ungdomar 13 – 20 med 
missbruksproblem tecknade för tiden 2015-04-01—2018-03-31. 

• 11 ramavtal gällande HVB-verksamhet för målgruppen ungdomar med psykisk 
problematik 13 – 20 år tecknade för tiden 2015-07-01—2018-07-31. 

• 7 ramavtal gällande HVB-verksamhet för utredning av förmåga i föräldrarollen för 
målgruppen familj med barn 0 – 12 år tecknade för tiden 2015-12-07—2019-01-31. 
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Upphandlade ramavtal under verksamhetsåret: 

• 12 ramavtal gällande konsulentstödda familjehem tecknade för tiden 2017-11-01 – 
2020-10-31. 

• 13 ramavtal gällande skyddat boende för tiden 2018-01-01 – 2020-12-31. 

Ett av avtalen, avseende VALBO AB Kvinnobehandling, kommer inte att redovisas i gällande 
avtalsförteckning då de inte kan uppvisa verksamhet inom området. 
 
Samrådsgruppen 

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

Uppföljning av Inriktningsmål 

Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som håller en 

god kvalitet till ett rimligt pris. 

Målet uppnått. Under innevarande år har två upphandlingar genomförts.  
Inom avtalsområde konsulentstödda familjehem tecknades sammanlagt 12 ramavtal med 10 
olika leverantörer i två kategorier – familjehem för barn respektive vuxna. 
Inom avtalsområde skyddat boende tecknades sammanlagt 13 ramavtal med 8 olika 
leverantörer i två kategorier – män och kvinnor respektive kvinnor. Båda upphandlingarna 
planerades i samråd med länets kommuner där kvalitetskriterier och viktning av pris 
respektive kvalitets betydelse för tilldelning fastställdes. 
 
För närvarande är 77 avtal aktuella inom ramen för VFS upphandlingsverksamhet fördelade 
inom följande kategorier: 

• Utredning föräldraförmåga (7) avtal löper till och med 2019-01-31                     
• Vuxna med missbruk (22) avtal löper till och med 2019-10-31      
• Konsulentstödda familjehem (12) avtal löper till och med 2020-10-31                 
• Skyddat boende (13) avtal löper till och med 2020-12-31  
• HVB Ungdom 13-21* Missbruk (13)  avtal löper till och med 2018-03-31 
• HVB Ungdom 13-21* Psykisk ohälsa (11) avtal löper till och med 2018-07-31  

 

 

Uppföljning av verksamhetsmål 

Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med nytecknade 

ramavtal. 

Målet är ej mätt. Den ordinarie uppföljning med tillhörande utvärdering av ramavtalen görs 
vanligtvis vid minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter. Handläggare som är 
ansvariga för placeringar får svara på en elektronisk enkät vid varje enskild placering hos de 
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olika vårdgivarna. Under 2017 har ej någon sådan enkätundersökning gjorts. Någon 
utvärdering av avtalen på aggregerad nivå har därför inte kunnat genomföras. 
 
Verksamhetsmått 

Kostnad per invånare i de medlemskommuner som anslagsfinansierar 

upphandlingsverksamheten. 

Kostnad per invånare i medlemskommuner 2,30 kr. 
Kvalitets- och servicemått 

Genom samordnad upphandling tillse att medlemskommuner och avtals-kommuner erbjuds 

ett utbud av vård- och behandlingsplatser, som väl motsvarar kommunernas behov, för 

placeringar jämlikt Socialtjänstlagen. 

Målsättningen uppfylld. Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande 
kravspecifikation inför upphandlingarna sker i nära samarbete med en samrådsgrupp. I 
samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande 
kommun. 
Genom den samlade kompetens som finns i samrådsgruppen säkerställa en hög kvalitet, 

när det gäller behandlingsinnehållet hos de upphandlade vårdgivarna och att upphandlad 

vård och behandling arbetar efter metoder som är evidensbaserade. 

Målsättningen uppfylld. I de samråd som hållits under 2017 – samråd gällande ny 
upphandling av skyddade boenden samt upphandling av HVB-verksamhet för unga med 
missbruk – har arbetssättet förfinats. En i förväg fastställd dagordning används där centrala 
problem identifierade under innevarande avtalsperiod behandlas. Samtliga deltagande 
kommuner har med utgångspunkt i lokal inventering av behov och redogjorda 
erfarenheterna av innevarande avtalsperiod fått komma till tals i planeringen av kommande 
upphandling. De dokument som upprättats vid samråden har därefter gått ut på 
remissrundor innan publicering. Den senaste upphandlingen kommunicerades i tre 
remissrundor. Vid sidan om och som komplement till samrådsgruppens erfarenheter och 
identifierade behov ligger aktuell forskning, utvärdering, lagstiftning och direktiv till grund 
för upphandlings utformning. För att säkerställa att VFS upphandlingar görs enligt LOU 
anlitas en erfaren konsult med mångårig erfarenhet från offentliga upphandlingar. 
Garantera återkoppling från vårdgivarna gällande kvalitetsmätning i kommande 

ramavtal. 

Målsättningen ej uppfylld. Det har varit betydande svårigheter att få till stånd en fungerande 
e-enkät. De tekniska svårigheterna har inneburit att VFS fått inrikta sig på att ta till vara på 
synpunkter, klagomål och inrapporterade avvikelser. Denna omständighet har inneburit 
oväntat positiva erfarenheter. Dels har kontakten med handläggare, verksamhetsledare och 
avtalsansvariga ute i kommunerna fått ett naturligt sammanhang och dels har det fungerat på 
motsvarande sätt mot leverantörerna. De synpunkter, klagomål och avvikelser som kommit in 
har följts upp och kommunicerats mellan kommunerna och leverantörerna tills vi har hittat en 
lösning på meningsskiljaktigheter eller att rapporterade brister åtgärdats. Samtliga ärenden 
med tillhörande kommunikation redovisas sedan i ett register. 
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Familjerådgivning 
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st). 
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlems-
kommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.  
 Familjerådgivningens uppgift är: 

- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer 
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information 

om samlevnadsfrågor. 
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av 
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.  
Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på 
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är 
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma 
föräldraansvaret för barnen. 
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta 
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för 
verksamheten.  
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med 
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.  
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade 
familjer, förekommer med viss regelbundenhet. 
Två av fyra familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges 
Kommunala Familjerådgivare. 
 
Utåtriktad verksamhet 

I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i samverkan 
med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnads-
frågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten kan variera 
över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för samtal. 
Samtliga familjerådgivare deltog i en regiondag för familjerådgivare i Västerås där 
gemensamma frågor diskuterades. 
Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning i samtliga kommuner, på Familjecentraler, 
Barnavårdscentraler och Mödravårdscentraler. 
Deltagande i möten med familjevåldsgruppen, STOPP, i Eskilstuna och med FRIDA i 
Katrineholm 
Träffat förstagångsföräldrar, integrerat tillfälle i MVC föräldrakurs, i Katrineholm. 

 

Inriktningsmål 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda 

hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer, 

oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning. 
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Målet uppnått. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och 
familjecentraler. Samtal erbjuds till alla som vill ha en tid oberoende av ekonomisk ställning, 
etnisk tillhörighet eller sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom 
swish eller med faktura. Tillgång till tolk finns vid behov. 
I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i 

samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade 

relationer och i styvfamiljer. 

Målet uppnått. Barnperspektivet kommer alltid i första hand. Om det är ont om tider 
prioriteras familjer där det finns barn.  
 

Uppföljning av verksamhetsmål 

Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande 

relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.                      

Målet uppnått. Vid brukarundersökningen som gjordes 2017 framkom att 78,62 
% var nöjda med resultatet av samtalen. 
  
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje-rådgivningen. 

Målet uppnått. Vid brukarundersökningen framkom att 94,86 % hade förtroende för 
familjerådgivaren och 100 % skulle rekommendera familjerådgivningen. 
Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler                        

Målet uppnått. Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning i samtliga medlemskom-
muner på familjecentraler, mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC). 
 

Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt 

Målet är ej mätt. Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall synas och bli en part-
ner i att lösa relationsproblem då problemen ofta uppstår i samband med tillökning i familjen 
enligt erfarenhet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla 
kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer och tidningsartiklar för att synas 
och bli efterfrågade i ett tidigt skede. 
 

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom 

parentes) 

 
1.Antal erbjudna, bokade och genomförda samtal samt nya pågående och avslutade ären-

den  
Under verksamhetsåret har 1605 (1680) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en 
minskning jämfört med föregående år.                                                                                    
Totalt antal ärenden under året har varit 758 (768).                                                               
Antal nya ärenden har uppgått till 509 (576).                                                                
Därutöver har 60 (72) ärenden ej aktualiserats på grund av att klienterna avstått från kontakt.    
Antal samtal i genomsnitt per avslutat ärende - medelbesöket - uppgår till 2 (3).  
Socialstyrelsen redovisar inte återbud i sin statistik. I statistikprogrammet FAM 2000 
redovisas återbud som lämnas dagen innan bokad samtalstid samt de som uteblir.  
I nedanstående statistik redovisas både tidiga och sena återbud, vilket innebär att statistik-  
uppgiften är större än i FAM 2000.                                                                                           
Av 2211 (2256) inbokade samtalstider har 384 (365) återbud lämnats, vilket motsvarar 17% 
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(17%).                                                                                                                                        
Av uppkomna återbudstider har 56(70) bokats om för andra klienter, vilket motsvarar ca 15% 
(19%) av de sammanlagda samtalstiderna för lämnade återbud. 
Intentionen är att antal samtal per par begränsas till fem, såvida detta inte strider mot 
familjerådgivarnas behandlingsansvar. Ytterligare samtal ges efter särskild behovsprövning.  
Begränsningen till fem samtal per ärende har uppfyllts till 79% (79%), eftersom denna andel 
redovisas inom samtalsintervallet 1 - 4. 
Av samtliga ärenden omfattar 5,8 % (4,3%) nio samtal eller fler.   
Den större samtalfrekvensen inom denna grupp beror på en mer komplex psykosocial 
problematik, som t ex är påverkad av separationer, sjukdomar, sviktande föräldraansvar och 
ibland förekomsten av våld i relationen. 
 
2.Medelväntetid från tidsbokning till samtal 

Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 14 (12) dagar.  
 

3.Andelen nöjda klienter 

Vid brukarundersökningen framkom att 78,62 % var nöjda med resultatet av samtalen.                                                                                                              
Vid brukarundersökningen framkom att 94,86 % hade förtroende för familjerådgivaren och 
100 % skulle rekommendera familjerådgivningen. 
4.Andel klienter som utsatts för hot och våld  

Av 758 ärenden som hanterats under 2017, har det förekommit våld eller handgripligheter i 9 
ärenden, enligt statistikprogrammet Famrad 2000. 
 
5.Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer 

Vid en mätning i maj 2017, där aktuella ärenden granskades förekom hot eller våld i ca 7,8% 
av familjerna. Även hot om fysiskt, ekonomiskt, sexuellt och materiellt våld räknades.        
Barn i familjer som får rådgivning utgör ca 900 per år, vilket omräknat blir ca 70 barn i 
klientfamiljer där hot och våld förekommer. 
 
6.Kostnad för kompetensutveckling 

Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3,5% av den totala personalkostnaden. 

 

Gläntans behandlingshem  

 
Gläntans uppgift är att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och dro-
ger. Verksamheten har för närvarande Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner som bestäl-
lare. Ett stort fokus finns därför på att etablera affärsrelationer med flera av medlemskommu-
nerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera nyttoeffekter ur såväl ett 
samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individerna.                             
Samverkan med Landstinget, medlemskommunerna och andra intressenter inom området är 
av yttersta vikt. 
Gläntan bemannas med 1,0 enhetschef, 7,75 behandlingsassistenter, 1,0 ekonomibiträde och 
0,4 fastighetsskötare.                                                                                                             
Verksamheten har tio vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling och 2 platser 
för utsluss/återvändare dagar. Gläntan har under 2017 utökat med två platser gällande 
förlängd behandling. Detta har gett ungdomen en bättre förutsättning för återanpassning till 
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samhället och det boende som ungdomen skall återvända till. Vid rådande bostadsbrist kan 
numer Gläntans behandlingshem utforma en förlängd utslussplanering tillsammans med 
mötande hemkommun. Samverkan kring detta har skett med de boendealternativ 
hemkommunen kan erbjuda efter avslutad primärbehandling. Samverkan har även skett 
genom öppenvårdsinsatser den unge kan behöva på hemmaplan. 
Placeringen kan ske på frivillig basis enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med tvång enligt 
LVU (Lagen om Vård av unga). Den unge kan ha neuropsykiatriska eller andra 
funktionshinder, vara kriminellt belastad samt ha ett omfattande stödbehov för att klara av att 
bli/vara drogfri och få en stabil social situation. Den unge ska vara motiverad till förändring 
och aktivt deltagande i ett strukturerat behandlingsprogram.  
 
Behandlingsarbetet är upplagt i introduktionsfas, behandlingsfas och utslussfas, där 12-
stegsarbetet utgör grunden för förändringsarbetet med andra evidensbaserade metoder som Mi 
och Hap. Hur metoderna används styrs av individuella behov, upprättad genomförandeplan 
samt var i motivationshjulet klienten befinner sig. Klienten ska förutom deltagandet i grupper 
och individuella samtal även delta i fritidsaktiviteter.  
 
En genomförandeplan upprättas tillsammans med klienten, behandlingsplaneringen är 
individuell, med föreläsningar och grupparbeten som fasta punkter. Förutom detta finns 
utrymme för enskilda samtal. Behandlingsplaneringen utgår från socialtjänstens 
utredning/uppdrag, och den vårdplan som beskriver klientens behov och förutsättningar. 
Genomförandeplanen anger: målet med behandlingen inklusive delmål, tänkbara insatser i 
tidsföljd, vem som ansvarar för att insatserna genomförs, och när och hur en uppföljning ska 
göras. Dokumentet är ett gemensamt redskap för klient och behandlingspersonal, revideras 
regelbundet för att kunna påvisa en förändring av livssituationen.  
 
För att få en fungerande vårdkedja med fortsatt vård på hemmaplan genomförs kontinuerliga 
uppföljningar med klienten. Vid dessa möten deltar klienten, kontaktperson, representanter 
från resursenheter och placeringsansvariga i respektive kommun. Träffarna utgår från en 
agenda och klienten förbereder sig tillsammans med kontaktpersonen inför mötet. Målet med 
mötet är att följa upp hur behandlingsarbetet fortskrider, förbereda klienten och dennes 
nätverk för hemflytt samt att upprätta en plan det fortsatta behandlingsarbetet på hemmaplan. 
 
Alla anhöriga till de som genomgår behandling på Gläntan kommer att erbjudas att delta i ett 
anhörigprogram. Anhörigprogrammet genomförs i samarbete med Vårnäs behandlingshem.  
 
En väl utvecklad/planerad eftervård är viktigt för att minska risken för återfall. Det är viktigt 
att komma hem till ordnade förhållanden. Det kan vara svårt att acklimatisera sig vid 
hemkomsten från behandling, det gamla sättet att leva fungerar inte längre. Här bör 
självhjälpsgrupper på hemmaplan bli ett stöd och fungera som en del i eftervården.  
 

Alla klienter erbjuds en informationsträff tillsammans med handläggare innan eventuell 
inskrivning. Informationsträffar för socialsekreterare och andra samarbetspartners har ägt rum 
vid fyra tillfällen under året. Inbjudan till ett öppet hus gjordes under hösten. Information om 
verksamheten har även delgetts politiker, VFS medlemskommuner och representanter för ev 
kommande medlemskommuner.  
 
Gläntan har aktivt verkat för att göra bättre bedömningar kring den unges behov av avgiftning 
och kommande behandling. Förberedelser kring kommande behandling sker idag mer 
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strukturerat genom tätare samverkan med placerande kommun och landsting. Det har även 
skett en tätare samverkan med landstinget för att möta och se behov av andra diagnoser som 
ibland framträder när ungdomen blir drogfri under behandlingstiden. Gläntan kan idag 
förbereda ungdomen för en ev kommande substitutionsbehandling alt. Neuropsykiatrisk 
utredning. Detta sker genom att vi numer tar urinprov och sänder till landstinget för 
verifiering för att styrka den unges drogfrihet tidigt, så att en utredning alt. 
substitutionsbehandling kan komma till stånd snabbare.  
Gläntan har öppnat upp för andra aktörer och har fått in dessa som en del i den dagliga 
behandlingen. Informationsmöten sker kontinuerligt från bl.a. polis, kriminalvård, frivård, 
försörjningsstöd, arbetsförmedling och andra viktiga aktörer som gagnar den unge både under 
och efter behandlingen. 
 

Kvalitetsutveckling på Gläntan  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem 
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa 
föreskrifter ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet. 
Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de 
systemfel som uppstår i en verksamhet.  
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i 
samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på 
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis 
klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till 
enhetschefen. 
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del 
av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisas och diskuteras 
kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.  
Enhetschef har genomgått en tvådagars chefsutbildning med fokus på Kvalitetssäkring i 
HVB-verksamhet samt säker läkemedelshantering på HVB-hem.  
 
Inriktningsmål 

Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans 

behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan. 

Målet uppnått. Unga med missbruksproblem kan få behandling på Gläntan, väntetiden från 
informationstillfället till inskrivning har varit under fem dagar. 
Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall möjliggöras 

genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskrivning, vården följs upp 

kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på hemmaplan planeras i god tid innan 

vården avslutas. 

Målet uppnått. Ett nära samarbete med placerande kommun och beroende centrum i 
Eskilstuna har bedrivits.  
Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i 

upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroendeproblematik 

och offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga 

kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras. 
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Målet uppnått. Under året har 284 vårddygn nyttjats externt jämfört med 91 vårddygn under 
2016. En aktiv bevakning sker genom prenumeration på aktuella upphandlingar. 
Informations-/marknadsföringsinsatser externt har förekommit vid 12 tillfällen under året. 
Gläntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på 

kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - 

SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Målet uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet är färdigställt och kommer att implementeras 
under 2018 

Uppföljning av verksamhetsmål 

 

Öka antalet vårdplatser  

Målet uppnått. Platsantalet har utökats med två platser förlängd behandling. Vårddygnen har 
ökat i jämförelse med (2016) 2333 (1476). Enhetschef har besökt Uppsala där Gläntan har 
tecknat RAM-avtal och informerat om verksamheten vilket har lett till två placeringar, en god 
samverkan har skett med HVB-samordnaren. Gläntan har även via HVB-guiden svarat på 
förfrågningar från andra kommuner och därigenom påbörjat ett samarbete med Filipstads och 
Ales kommuner. Gläntan har tecknat avtal med Filipstad och har haft en placering därigenom. 
En extern placering från en medlemskommun, genom denna har vi etablerat en samverkan 
med Mercur öppenvård i Katrineholm. Vi har även inlett ett samarbete med Katrineholms nya 
HVB-samordnare, vilken har fått kostnadsförslag för ett nytt samarbete.    
 

Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna 

Målet uppnått. Informationstillfällen i Eskilstuna och Strängnäs, både chefer och 
berörda handläggare. Möte med Eskilstuna och Strängnäs där en ny ledningsgrupp för 
Gläntan utsågs. Samarbete är påbörjat med mottagningen för ensamkommande i 
Eskilstuna. Gläntan har startat en FB-sida där vi försöker marknadsföra oss direkt till 
ungdomarna. En samverkan med Vårnäs behandlingshem är inledd, två gemensamma 
informationsträffar på Vårnäs och i Strängnäs. Vi har haft två informationsträffar på 
Gläntan under hösten. Mercur öppenvård och ungdomshandläggare i Katrineholm och 
Avd 20, avgiftningsenheten i Eskilstuna. Enhetschef, behandlare och en av våra 
ungdomar har varit på Tessinskolans gymnasium i Nyköping och föreläst för 
ungdomar i förebyggande syfte.  
Enhetschef har deltagit på Sverige mot Narkotika i Eskilstuna.  
Två medarbetare på Gläntan har varit på Socionomdagarna i Stockholm och ställt ut i 
deras mässhallar.   
Vi har varit delaktiga i ett reportage i Katrineholms-Kuriren.  
 

Öka kompetensen hos vårdgivande personal.                                                            

Målet uppnått. Två medarbetare har fått utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP), 
fem medarbetare har fullföljt CTL-utbildning. All ordinarie personal har genomgått Hot- och 
våldsutbildning speciellt anpassad till Gläntans behandlingshem och dess lokaler. Under våren 
har samtlig personal fått handledning. Enhetschef har påbörjat egen handledning under våren 
och har idag handledning var sjätte vecka. 
Förbättra samverkan med landstinget                                                          
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Målet uppnått. Samverkan är inledd med Beroendecentrum i Eskilstuna och 
samarbetet fungerar bra. En sjuksköterska är kontaktperson och länk mellan 
avgiftningen på Avd. 20 Mälarsjukhuset och ansvarig handläggare i ärenden från 
Eskilstuna och Strängnäs kommun. Gläntan kan därigenom få stöttning i frågor 
rörande medicinering och neuropsykiatriska utredningar. All personal som jobbar på 
Avd. 20, avgiftningsenheten har varit på informationsbesök på Gläntan.                                                                             
Landstingets socialdemokratiska politiker har varit på informationsträff på Gläntan. 
En god kontakt är etablerad med Vårdcentralen i Vingåker som hjälper oss i frågor 
rörande fysiskt hälsa. 
Styrmått och uppföljning 

Antal medlemskommuner som använder Gläntan  

3 medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs 
Antal genomförda samverkanstillfällen externt  

Totalt 12 tillfällen under året 
Antalet genomförda vårddygn  

Totalt 2333 vårddygn jämfört med 1476 under 2016 
Väntetiden för placering från informationstillfället  

Väntetiden under 5 dagar 
Kostnad för kompetensutveckling  

199 tkr har satsats på utbildningar och handledning 
 

 Verksamhetsmått                                                                                                

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna 54,8 kr/invånare 
Kvalitets- och servicemått 

Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats inom två veckor från kontakten. 

Målsättningen uppfylld. Klinterna kan beredas plats inom 2-3 dagar 
Enskilda presumtiva klienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet 

till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning. 

Inskrivning till Gläntan görs av enhetschef, legitimerad sjuksköterska eller annan 

delegerad personal.                                                                                                

Målsättningen uppfylld. Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning, inskrivning 
sker av enhetschef eller delegerad personal. 
Behandlingspersonalen skall uppfylla kunskapskraven för certifiering för 12-

stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra klienterna en god 

professionalitet i behandlingen på Gläntan.                                                                            

Målsättningen uppfylld. 6 av 8 behandlingspersonal har CTL-utbildning, övriga har 
pågående utbildningssatsning. 
Klienterna på Gläntan skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost, 

lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att 

stimulera tillfrisknandeprocessen.                                                                              

Målsättningen uppfylld. Klienterna erbjuds frukost, lunch och middag samt mellanmål och 
kvällsmål. Därutöver finns fri tillgång till färsk frukt.  
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Övriga uppdrag 

 

Utbildning 

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av 
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”. 
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en 
långsiktig kompetensförsörjning. 
Under 2017 har två kurser hållits, en på våren och en på hösten. Sammanlagt elva personer 
har genomgått utbildningen och certifierats varav åtta har har varit medarbetare i 
Vårdförbundet Sörmland. 
 
Personal 

0,5   utbildningsansvarig 
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP 
 
Vad är ett Kommunalförbund 
 
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för 
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att 
kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar 
samverka om. 
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.  
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för 
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten - 
för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen som 
är aktuella.  
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta dessa. 
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun 
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun. 
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.  
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget, 
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.  
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder, 
fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en medlems utträde, 
uppsägningstid m m.  
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka 
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder. 

Politisk organisation 
 
Förbundsdirektion 
 

Ordinarie ledamöter     Ersättare     

Torgerd Jansson (s), ordförande, Katrineholm  Ewa Callhamar (l), Katrineholm 
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna Maria Chergui (v), Eskilstuna 
Anders Jonsson (c), Flen    Seija Hidvegi (v), Flen 
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs    Marianne Andersson (c), Strängnäs 
Robert Skoglund (s), Vingåker   Kim Fröde (m), Vingåker 
 
Insynsråd från Landstinget Sörmland:  

Roger Ljunggren (s) 
Camilla Holmgren (s) 
Ann Berglund (m)     

     
Revisorer 

Dinka Hodzic (mp), Eskilstuna 
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm 
Ingvar Lind (s), Vingåker 
 



Virdft rbundet S <irmland
Revisorema

Till Kommunfullmiiktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Str?ingniis kommun
Vingikers kommun

Revisionsberdttelse for hr 2017

vi, av fullm?iktige utsedda revisorer, har granskat virdlorbundet Scjrmlands verksamhet

som bedrivits av direktionen undet hr 2077 '

Direktionen ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med g[llande mil, beslut och

riktlinjer samt de foreskrifter som giiller ftir verksamheten. De ansvarar ocksi lor att det

finns en tillr?icklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar ?ir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper och prdva

om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mil och

fiireskrifter som giiller for verksamheten'

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet, forbundsordningEn och ftjrbundets r&isionsreglemente' Granskningen har

genomfortsnr.O 4"" intiitdg och omfattning som behovs for att ge rimlig grund for

bedomning och ansvarsPrdvning.

vi bed<imer att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett iindamilsenligt och fr6n

ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt'

vi beddmer att rzikenskaperna iir i allt viisentligt riittvisande.

vi instiimmer i forbundets beddmning att balanskravet"fot 2017 iir uppfyllt' Fdrbundet

redovisar ett overskott pfl 1 374 tktr. Det redovisas inga reavinster'

Direktionen har beslutat om mil och riktlinjer som iir av betydelse lor god ekonomisk

hushillning fot tx 2017 -

Vi instZimmer i direktionens bedomning att debildafinansiella mdlen har uppnitts'



Samtliga verksamhetsmdl har utvdrderats i irsredovisningen. Tvi av milen har dock inte
miitts under iret. Vi beddmer att fiirbundets irsredovisning iir uppriittad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i <ivrigt.

Alla mil utom tv6 ftir god ekonomisk hushillning har utviirderats i irsredovisningen. Vi
instiimmer i att av milen for verksamheten har samtliga mil som har miitts uppfyllts.

Styrelsen lZimnar ingen sammanfattande beddmning avseende den samlade
miluppfyllelsen avseende verksamhetsmilen ftir god ekonomisk hushillnine.

Vi tillstyrker att respektive futlmiiktige beviljar ansvarsfrihet ftir direktionen samt
de enskilda ledamiiterna i densamma.

Viaberopar bifogad redog<irelse och rapporter frin granskning av journalhanteringen
(bilaga 2), delirsrapport (bilaga 3), bokslut och irsredovisning for-2017 (bilaga a).

Virniis den23 mars 2018

Ir

K' 1flh.:
Ingvar Lind Dinka Hodzic #/K
Til I revisionsbertittelsen hrir bi lasorna:
Revisorernas redogcirelse
De sakkunnigas rapporter i olika granskning ar (nr 2_4)



Virdftirbundet Sdrmland
Revisorerna

Bilaga I

Revisorernas redogiirelse ftir hr 2017

Revisorernas granskningsuppdrag utgir fran kommunallagen och god revisionssed' Av

kommunallagen framgni att revisorerna skall granska all verksamhet och diirvid bedoma

om verksamheten skriTs pi ett iindamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt 
i

tillfredsstiillande siiff, om riikenskapema er iattvisande och om den interna kontrollen ?ir

tillriicklig.

Under iret har granskning skett av journalhanteringen, delirsrapport samt bokslut och

irsredovisning.

Granskning av Journalhantering (Bilaga 2)

Den dvergripande revisionsfrigan var:

o Siikerstlller virdforbundets direktion att patientinformationen hanteras i enlighet

med kraven i lagstiftningen?

Virsammanfattandebeddmning2irattVfrrd|orbundetsdirektiondelvissiikerstZilleratt
patientinformationen hanteras i enlighet med kraven i lagstiftningen. Mycket av arbetet

sk6ts i enlighet med uppsatta krav for vardinr?ittningen' bet finns minga rutiner pi plats

flor att siikerstiilla 
"tt 

p'.iti."ti"formation hanteras I entignet med ridande lagstiftning' men

det finns ocksi minga undantag, aa. Oolu.."tation oJh interna rutiner inte iir reviderade

- samt diir befintliga regler inte efterlevs'

Fdtjande iakttagelser ligger till grundfor bedomningen:

Finnssystemochrutinerft)rinternkontrollavpatientinformationvadavser

o JournaffUring'

Ja,detfinnsrutinerforinternkontrollavjournalft)ringvadavser
pati entinform;i;"' Rutiner lor j ournal foiin g' p ati entinformati on och

dokumentation finns samlade i 
"1l..utinhund-b&, 

vilken 6r en del av arbete med

kvaliteto"n,at.",t,"t.Rutinhandbokeniirdockinteuppdaterad.

o Behdrighet Jbr vdrdpersonal att ta del av patientinformation

Ja. Den personal som har tillging till patientinformation i form av journaler' jobbar alla

direkt mid patienterna pi virdhemmet'

Detfinns,,,..*ochrutinerflordeninformationsomgirinisystemetlnfoSoc.



o Spdrbarhet (vem har tagit del)

Nej, det finns inte adekvata kontroller ftir att siikerstiilla spirbarhet. Rutiner ftjr hur
spirbarhet ska hanteras, finns pi plats i rutinhandb oken, Rutinfor dokumentation, men
brister i praktiken di ingen logg eller liknande fors river vilka som har tillging till arkivet
samt joumalvagnen - annat [n vilka som har tillging till nycklar till arkiridiiiournaler
ltirvaras samt till journalvagnen.

. Ar ansvaret tydliggjort vad avser journalfi)ring?
Ja' Det finns en tydlig ansvarsfiirdelning vad som avser journalftiring. Det iir medicinskt
ansvarig sjukskdterska (MAS) som har det dvergripandJ ansvaret fiir journalftiring, ochverksamhetschef som har ansvar att granskalournater.

Ansvarsftirdelningen finns dokumenterad i Rutin Ansvar vs, MAS etc., samt
tydliggjordes under intervjuer med b6de MAS och verksamhetschef.

. Fhljerjournalfi)ringen oktuell lagstiftning?
Nej' vid journalgranskningen iterfinns bristf;illig journaldokumentation pi flera punkter.Det finns ingen r6d trid i dokumentationen och de1 [r svirt att utliisa hela vgrdtillfiillet didet inte dokumenterats kontinuerligt och. det aterfrnns inf*n'rrutunteckning. Liikemedeldokumenteras i ldpande textn'"n .Inligt lag ska det dokuirLenteras i separatordinationshandling.

Delirsrapp ort 2017 (Bitaga 3)
Granskningens syfte iir att bedcima om delArsrapporten har upprzittats i enlighet med dekrav som stiills i kommunal redovisningslag, kommun"ii"i Jrrr god redovisningssed samt

ffiT,TJ:tet 
iir ftirenligt med de mil sJm medlemskomminernas kommunruttiaktige

Resultatet fiir perioden uppgir till 710 tkr (- I 457), vilket ar 2 167 tkr biittre iinmotsvarande period fiiregiende 6r. Prognosen ftir helir", p"ku. mot ett resultat om 760tkr. Bedcimningen i deririrapporten iir itt baranskravet kolmer att uppfyilas.

Med utgingspunkt fran stiillda revisionsfrigor liimnas ftiljande sammanfattanderevisionella bedcimnins:

' Har deldrsrapporin upprtitrats enrigt ragens krav och god redovisningssed?

vi bed<imer att delirsrapporten i allt vtisentligt rir uppriittad i enlighet med lagens kravoch god redovisningssed i rivrist.
vi bedcimer att den a,nalv; sorn-giorts och de kommentarer som liimnats i allt viisentligtger information om den ekonomlska situationen och utvecklincen.



o Ar resuhufen i deldrsrapporten fi)renliga med de av fullmriktige faststrillda mdlen

fi)r god ekonomisk hushdllning, d.v.s. finns fdrutsdttningar att mdlen kommer utt

uppnds?

Vi bed6mer att det prognostiserade resultat iir lorenligt med de finansiella mfll som

direktionen fastst?illt i verksamhetsplanen 2017 -2019.

Vi bedomer, utifriLn delfirsrapportens flterrapportering, att verksamhetens prognostiserade

utfall delvis iir fiirenligt -.d a. av direktionen faststiillda milen ftir verksamheten i

fl erirsplan med budget 2017 -2019.

Verksamhetsmitt och jiimforelser redovisas i viss omfattning i delarsrapporten' Vi

bedomer det som tillrackligt flor att vara en delirsrapport. Flertalet av verksamhets-,

service- och kvalitetsmatten ftiljs endast upp i irsredovisningen.

Bokslut och irsredovisning 2017 (Bilaga 4)

Granskningen sker utifrin ett viisentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till

syfte att bedoma om irsredovisningen iir uppr?ittad i enlighet med kommunallagen' lag

om kommunal redovisning och ovrig normgivning'

vi beddmer att irsredovisningen i allt viisentligt redog6r for utfallet av verksamheten'

verksamhetensfinansieringochdenekonomiskastiillningen.

Forbundet lever upp till kommunallagens krav pi en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b)'

Resultatet uppgariitt | 374 tl<r och det finns inga reavinster'

I arsredovisningen gors en avstdmning mot de finansiella milen ftir god ekonomisk

hushillning. Bida tiai"" uppnis octr vi bedomer diirmed mflluppfyllelsen som mycket

god.

I verksamhetsplan med budge t for 2017-2019 har lorbundet redovisat mil och riktlinjer

ftir verksamheten, ,.ircu au.i iir kopplade till begreppet"Sod ekonomisk hushillning"'

Ut<jver de finansiella m6len ftir god ekonomisk hutnatning frnns 1 miljomil, 13

inriktningsmil och 14 verksamhitsmfll. Uppfoljningen av dessa redovisas i

irsredovisningen pi ett tydligt siitt'

vi bedomer utifran irsredovisningens iterrapportering- av verksamhetsmalen

miluppfyllelsen som mycket god di .u.r,,tigu uu Ae mit som har mbtts iir uppfyllda' 2 mtl

har inte mhtts.

vi bedomer vidare att irsredovisningen i allt viisentligt uppfyller kraven pi riittvisande

riikenskaper och iir uppriittad enligt god redovisningssed'

Trflffar med ftirbundet
RevisionsarUetet t a, forutom ovanstiende redovisade granskningar 2iven omfattat triiffar

med direkti onens ordforande och lorbunds lednin gen'

Ovrigt



Vir revision har iiven omfattat att kipande granska och ta del av protokoll, samt genom
information hAlla oss underriittade om forbundets verksamhet.

virt anslag ftir 2017 var 200 tkr. Som sakkunnigt bitrade anlitas pwc.

Virniis den23 mars 2018

#"r^*^k

./b)-\
Dinka Hodzic
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S annrnunfo:ttning o ch r euisf on ell
bediirnning
Reuisionsfrdga

' Siikers tiiller V&rdftrbundets direktion att patientinfortno,tionen ho;nterors i enlighet
rned krou en i lo,g stiftning en?

Vi bedomer att Vhrdfiirbundets direktion delvis sikerstiller att patientinformationen hanteras i enlighet med

kraven i lagstiftningen. Mycket av arbetet skiits i enlighet med uppsatta krav fiir virdinrittningen. Det finns

mflnga rutiner p& plats for att sikerstdlla att patientinformation hanteras i enlighet med ridande lagstiftning,

meniet finns olksi mhnga undantag, ddr dokumentation och interna rutiner inte hr reviderade - samt dlr
befintliga regler inte efterlevs. Exempel pi detta beskrivs utf6rligare, samt per kontrollm6l, i analysdelen av

rapporten.

Kontrolbn&I
. Finns sustem ochrutinerfir internkontroll ou po,tientinfortnotionuo,d o:useri

o Journo'lfdring

Ja, det finns rutiner f<ir internkontroll av journalfiiring vad avser patientinformation. Rutiner ftir journalftiring,

paiientinformation och dokumentation finns samladel en rutinhandbok, vilken hr en del av arbetet med

kvalitet och slkerhet. Rutinhandboken 6r dock inte uppdaterad.

o Behiirighetftr u&rdpersonsl o:tt ts. d.el oa potientinfonno,tion

Ja. Den personal som har tillging till patientinformation i form av journaler, jobbar alla direkt med patienterna

pi vhrdhemmet.

Det finns system och rutiner f6r den information som g8r in i systemet InfoSoc.

o Sp&rbarhet (aetnhol tagit del)

Nej, det finns inte adekvata kontroller f<ir att shkersthlla spirbarhet. Rutiner fiir hur spflrbarhet ska hanteras,

finns pe plats i rutinhandboken, Rurrnfi r dokumentarron-, men brister i praktiken dfr ingen logg eller liknande

fors ijver vilka som har tiilgflng iitt artivet samt journalvagnen - annat an vitt<a som har tillghng till nycklar till
arkiv ddr journaler fiirvaras samt till journalvagnen.

. Ar ansusret tgdliggjort usd. auset jounta@ring?

Ja. Det finns en tydlig ansvarsfrirdelning vad som avser journalfiiring. Det lr medicinskt ansvarig sjuksk<ite-rska

CvraSl som har dlt <iiergripande ansvar"et fiir journalforing, och verksamhetschef som har ansvar att granska

journaler.

Ansvarsfordelningen finns dokumenterad i Rurrn Ansu ar VS, MAS etc., samt tydliggjordes under intervjuer

med bflde MAS och verksamhetschef.

. Fdljer journa,lftringen o.ktuell lo.gstiftning?

Nej. Vid journalgranskningen hterfinns bristfiillig journaldokumentation p6 fler-a punkter. Det finns ingen rtid

trhd i dokumentationen och det dr sv&rt att utliisiiela vflrdtillfiillet di dei inte dokumenterats kontinuerligt och

aJ at.rn"ns ingen slutanteckning. Lhkemedel dokumenteras i liipande text men enligt lag ska det

dokumenteras i separat ordinationshandling.

a\
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Det finns en genomfrirandeplan men denna dr identisk for alla patienter. S&ledes finns inte n8gon individuellt
anpassad genomftirandeplan som tydliggor tydlig struktur for genomfdrandet av behandlingen.

' -Elur siilcerstdlls o;tt den enskilde po:tienten blir infortnero'd om sina riittigheter och
skgldigheter enligt Patientdo'tolag en?

Patienter blir informerade om sina rlttigheter och skyldigheter vid inskrivning. Det finns rutiner pfl plats f<ir att
delge patienter sina rittigheter. Man kan dock inte fh ut sin journal elektroniskt, vilket 6r ett av kraven i
patientdatalagen. Det finns inte heller nigon logg frir att slkerstdlla spirbarhet vid utlhmnande avjournaler.

Fdr slctg till &tg iir der
Vi f<jresl6r fdljande frtgdrder:

. Att rutinhandbokenfrirjournalfiiring uppdateras

. Oversyn giirs sh att rutinerna for dokumentation friljs

. Oversyn av journalhanteringen gors sl att den foljer aktuell lagstiftning

. Att rutinerna frir information till patienter ses <iver avseende miijligheten att fh ut sin journal

ele}troniskt samt att spirbarheten vid utlimnande av journaler sikersthlls.
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Inledning
Bc.kgrund
vflrdfiirbundets verksamhet innebhr att journalforing sker. Revisorerna ser i sin riskbedomning att det finns

risker bide med kvaliteten p& journalerna och hur behorigheter till journalerna hanteras'

v&rdgivaren ska genom ledningssystemet slkerstilla att obehoriga inte ska kunna ta del av de personuppgifter

som behandlas inom den verksamhet som;ilF;;"" !"$11err-o"tta 
stdller hoga krav pfr att virdgivaren har

de processer och rutiner som behijvs fO, 
"tt 

fStfii"dra obehorig fltkomst' utan att minska uppgifternas

tillgdnglighet. skydd mot obeh6rig fltkomst sakerstalls bland annat genom att vflrdgivaren vid kommunicering

via oppna n6t (exempeil, frrt"r.ri) ser till uti arto*.t.n fOregfrs aien sfl kallad stark autentisering (g kap' rs $

HSLF-FS zot6:4o).

patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har shrskilt forordnande att utova

visst yrke har skyldigheiut, iO."iou.rrutu.ti""t tingar fiir vait puiit"t och vid varje kontakt som gdller vhrd'

undersijkning eller behandling. Med det avses, deisom den ansvariga v&rdpersonalen har bedilmt som

vdsentligt. Journa*iffiffi,1til;-"1.-J;-fJ"^r"-" (och oftasl, m"n ittt" alltid en legitimation) oavsett tvp

av arbetsgivare. Aven oi, a"t ar viss heko- oit ,iuwardrp"..orruiso.n ha, slqyldighet att fora patientjournal sfr

btrr dven annan personal registrera fltghrder de utfort'

Ndr en journal upprlttas och i samband med varje vhrdtillfiille ska patientens identitet kontrolleras for att

f<jrhindra forvdxling sfr att inte nhgon annans uppgifter fors in i journalen.

Den som skriver journal maste uttjver sitt lT keskunnande om vflrdens innehhll och processer dven ha kunskap

om vad regelverket fiireskriver, till exempel:

o Patientdatalagen.

Arkivlagen.

Offentlighet- och sekretesslagen'

Socialstyrelsens fijreskrift er och allmdnna rid'

Patientlagen och patientslkerhetslagen'
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ssfte
Granskningen ska svara pfi revisionsfrigan:

. Srikerstiiller V&rdfiirbund.ets dh"ektion o,tt po,tienti4fortnrl'tionen hanteras i enlighet
rned krolen i lo,gstiftningen?

Frigan besvaras genom hjeilp av foljande kontrollmil:
. Finns system och rutiner fcir intern kontroll av patientinformation vad avser;

o journalforing

o behcirighet for virdpersonal att ta del av patientinformation

o spflrbarhet (vem har tagit del)

. lh ansvaret tydliggiort vad avserjournalforing?

. Foljerjournalfciringen aktuell lagstiftning?

. Hur sikersthlls att den enskilde patienten blir informerad om sina rdttigheter och skyldigheter enligt
Patientdatalagen?

Metod oeh orugrilnsning
For att besvara granskningens revisionsfrflga och kontrollm&I, har en genomging av organisationens interna
regelverk kringjournaler och behorighetshantering skett. Stickprov avseendejournaler, kontroll av system och
logglistor kring vilka som har behcirighet till journalerna har gjorts i den utstrdckning dessa har funnits
tillgingliga for oss i granskningen. Fem journaler har granskats utefter deras kvalitet och patientsdkerhet. Tre
intervjuer med relevant personal har genomforts inom ramen for granskningen.

Pfl grund av granskningens ldngd och budget si har undersokningen avgrhnsats till att omfatta Virnds
behandlingshem.

Loggar finns inte och kan dhrfor ej granskas.

Rapporten har sakgranskats av verksamhetschef.
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Anq.ly s cru kontr olbnd/
Syftet med analysen av kontrollm&len dr att besvara revisionsfrigan. Nedan foljer en beskrivning av den analys
som genomftirts.

System och rutiner fir intern kontroll au patientinformqtion

Y l a"
J OUnlarronng
En rutinhandbok som konsoliderar alla rutiner finns pi plats sedan zor3. Rutinhandboken hr upprdttad for att
shkerstdlla att krav t Socialstyrelsens ftreskrifter om informationshantering och journalforing i halso- och
sjukudrden (SOSFS zoo9:t4), Htilso- och sjuku&rdslagen QgBz:76fl, Patientdatalagen (zoo9:35fl,
Socialstyrelsenforeskrifter och allmrinna rd.d (SOSFS zott:9) om ledningssystemfor systematiskt
kualitetsarbete, Offentlighets- och sekretesslag (zoo9:4oo) efterlevs inom verksamheten.

En kommentar dr att den version vi fett tillging till i denna granskning, och som ligger <ippen fiir samtliga
anstillda pfl intrandtet, dr dock inte reviderad. Giltighetstid dr till den rr januari zo16'. Riktlinje fir
dokumentation dr det overgripande dokumentet som styr hantering och rutiner fcir dokumentation som rrir
patientinformation.

Det dr endast sjukskoterskorna (wA stycken) som kan skriva in information i journaler. All journalfriring frfln
den medicinska personalen sker manuellt av ansvarig sjukskciterska. Det finns inga tekniska splrrar pl plats for
att hindra andra frfln att fora anteckningar.

Behorighet for vflrdpersonal att ta del av patientinformation
Det finns adekvata processer och rutiner fiir den information som gfrr in i systemet InfoSoc. Hos Vflrnds
behandlingshem finns det en administratcir som ansvarar for all behcirighetstilldelning, personer med
administrat<irsrittigheter lr de enda som har mojlighet att justera information i systemet. Andra anvlndare har
endast lisrlttigheter, vilket inneblr att de inte kan dndra eller radera nAgon information i patientjournaler.

All annan journalhantering sker manuellt och pfl papper. Det dr endast de tvi sjuksk<iterskorna som har rdtt att
fora in information i journaler. Ldkare dikterar de tilldgg som ska in i journalen, men skriver inte in n5gon
information sjdlva.

Det yttersta ansvaret ligger hos MAS (medicinskt ansvarig sjukskoterska) som har det civergripande ansvaret
for att journalfbringen sker, samt verksamhetschefen som sikerstdller att journalforing fciljer interna regler och
annan relevant lagstiftning. MAS har den interna rutinhandboken som grund for sitt arbete.

I SOSFS zoo8:r4 zkap. 6$ om informationshantering och journalfriring i hilso- och sjukvf,rden sl&s fast att
virdgivaren dr skyldig att ha rutiner i kvalitetsledningssystemet som sdkerstdller att hdlso- och
sjukvirdspersonalens och andra befattningshavares behririghet begrlnsas till vad som dr nddvdndigt for att ge
en god och sdker v&rd, samt att behorigheten ska vara anpassad till arbetsuppgifterna. Vi bedomer att sfldana
interna rutiner existerar.

Spflrbarhet (r'eui ha r tagit del)
Hos Virnhs behandlingshem dr det endast de tvi sjukskoterskor och tvl ldkare som ir medicinskt ansvariga,
som har tillgflng till journalvagnen och arkivet. Det finns ingen logg river vem som har tagit del av information,
eller nir. Det finns ingen logg eller annat sdtt att granska vem som tagit del av patientinformation eller haft
tillging till journaler, di journal fcirs i pappersformat. Alla rfldgivare (kopplade till socialtjhnsten) har tillgflng
till journaler. Ingen manuell logg finns p& plats for att shkerstdlla vem som har haft tillging till
patientinformation.

1 Riktlinjer ftir dokun.rentation Skapades 2013, Uppdaterad zor5. Giltighetstid iir till den rr januari zo16.
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Interna rutiner som reglerar omrhdet finns i rutinhandboken, under rutiner for dokumentetion. Rutinen
brister dock i sitt utfrjrande d& ingen logg eller liknande fcirs over vilka som har tillging till arkivet ddr journaler
fijrvaras - annat in vilka som har tillg5ng till nyckeln.

I riktlinjer for dokumentofron, taget ur verksamhetens egen rutinhandbok, stAr det uttryckligen att logg skall
foras: "Uppfoljning au informationssAstemens anuiindning genom regelbunden kontroll au loggarna.
Verksamhetschefen ska kontrollera att dtkomsten till patientuppgifter dr korcekt genom att regelbundet
granska de loggar som dokumenterar &tkomsten. Diirfor mdste uerksamhetschefen iiuen siikersttilla att all
&tkomst sker genom personlig inloggning och att detfinns ltimpliga hjdlpmedel eller stirskild personal som
kan hanter a kontr ollen."

I socialstyrelsens riktlinjer for journalf<iring och hantering av personuppgifter (HSLF-FS zo16:4o) 4 kap, 95,
framgir att virdgivaren ska ansvara for att dokumentationen av itkomsten Qoggar) framgAr vilka itgdrder som
har vidtagits med uppgifter om en patient, samt att kontroller av loggarna dokumenteras, och att loggarna
sparas minst fem 5r frjr att mrijliggora kontroll av fltkomsten till uppgifter om en patient.

Det finns inga interna rutiner eller processer for sp&rbarhet ifall detta skulle behovas. Vi bedomer ddrfor att
Virnls behandlingshem brister p& denna punkt.

Ar ansuoret tydliggjort uad auser jolffnaftring?
Det finns en tydlig ansvarsfiirdelning vad som avser journalforing. MAS har det overgripande ansvaret fcir
daglig journalforing medan verksamhetschefen granskar journalfriring kvartalsvis, och ansvarar ftir den
journalforing som sjukskoterskorna giir. Ansvarsfordelningen finns ocksi tydligt dokumenterad i
rutinhandboken under Rutin Ansuar VS, MAS etc samt rutin for dokumentation.

Vi bedomer att det finns en tydlig ansvarsfrirdelning vad avser journalforing.

F 6Ij e r j ount alfii r in g e r t s kn rc II I a g stiftni.n g ?
Journalgranskning av 5journaler, 3 journaler dir patienten avslutat sin behandling och z journaler ddr
patienten har pfl giende behandling.

Vid journalgranskningen granskades f<iljande saker:

. hurldngepatientenvarinlagd
o ldkemedelslistan och dess ordinationer
. dokumentation av delning av dosett
. overlhmnande av ldkemedel frfln dosett pi delegering av icke hllso- och sjukvhrdspersonal
. Inskrivningsanteckning av lhkare samt sjukskiiterska
. Atgirdsplan
. dokumentation under vistelsen
r slutanteckning (epikris) avldkare och sjuksk<iterska.

I 3 kap. 3 $ i patientdatalagen (zoo8:3SS) anges att det [r en skyldighet att fora en patient'ournal. Det dr den
som enligt 4 kap. patientsikerhetslagen (zoro:6S9) har legitimation eller sbrskilt frirordnande att utciva visst

1'rke det bland annat ghller. I 5 kap. S $ HSLF-FS zo16:4o anges det att vflrdgivaren ska sdkerstdlla att en
patien{ournal innehflller uppgifter om r. aktuellt hilsotillst&nd och medicinska beddmningar, 2. utredande och
behandlande 6tglrder samt bakgrunden till dessa, 3. ordinationer och ordinationsorsak, 4. resultat av
utredande och behandlande htgdrder, 5. slutanteckningar och andra sammanfattningar av genomfcird vArd med
mera.

Vidare st&r det i V6rnds behandlingshems riktlinjer kring dokument att sjukskoterskan ansvarar fdr
omvirdnadsdokumentationen. Vidare stir det beskrivet att anamnes, status, omvirdnadsplaner,
daganteckningar skall finnas i samtliga journaler och omvflrdnadsepikris skall alltid skrivas vid avslutad
virdinsats. Vid journalgranskningen som genomfiirts ses bristFdllig dokumentation p& alla fem granskade
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journaler. Inskrivningsanteckning av sjukskoterska fanns pfl alla patienter medan wfl granskade journalerna
ddr patienten fortfarande var inneliggande saknades inskrivningsanteckning frfln ldkaren. Enligt
patientdatalagen (zoo8:355) 3 kap. 9 S ska uppgifter som ska antecknas enligt 6-8 gg fciras in ijournalen si
snart som mcijligt, diribland information om patienten som kan flterfinnas i inskrivningsanteckningen.
Inskrivningsanteckningarna skrirma av lhkare som saknades p& wfl av journalerna vid forsta
granskningstillflllet inkom for granskning efter att sekreterare skrivit ut dem cirka r m8nad efter inliggning.
Sedan varierar det i utstrdckning hur mycket som dokumenteras under hela v&rdtillfiillet. Det [r uppehill i
dokumentationen under flera dagar och man kan inte folja hur det gflr fcir patienten. Vid tre av de granskade
journalerna hade patienten blivit utskriven men det saknades en slutanteckning (omvflrdnadsepikris) frin
sjuksk<iterskan vilket lven stir i Virnds riktlinjer att det skall finnas. Pi de tre utskrirna patienterna saknas det
lven slutanteckning (medicinskepikris) fr&n l6karen.

Ldkemedel
I de granskade journalerna har fna av fem patienter fhtt vidbehovs medicinering fiir olika orsaker. Detta dr
dokumenterat i kipande text i patientjournalen och inte i ldkemedelslistan. I SOSFS 2ooo:1
Lhkemedelshantering i hiilso- och sjukvfirden; 3 kap 3 $ anges det att inom sluten v6rd ska
llkemedelsordinationerna foras in i en sdrskild ordinationshandling.

Enligt Vflrnds riktlinjer for likemedelshantering anges det fciljande vid overldmnande. Nhr sjuksk6terskan
iordningsstlllt liikemedel i en dosett ska detta signeras pfl slrskild likemedelslista. Personal med delegering f<ir

overlhmnande av ldkemedel ansvarar for att rltt likemedel ges till rdtt person vid riitt tillfiille. Den som tar ut
llkemedlet ur llkemedelsskipet ska ocksA <iverllmna likemedlet och sedan signera pi signeringslistan att
ldkemedlet dr givet.

I journalgranskningen har fyra av fem patienter lhkemedel och det finns dokumenterat av sjukskiiterskan att
det dr delat i dosett. Enligt ri}tlinjerna ska det iven finnas en signeringslista nhr ldkemedlet ir givet. Detta
fattas pi tvi av frra granskade journaler.

Vid journalgranskningen flterfinns bristfiillig journaldokumentation pi flera punkter. Det finns ingen r<id trfrd i
dokumentationen och det dr sv&rt att utlisa hela vflrdtillfiillet di det inte dokumenterats kontinuerligt och det
Sterfinns ingen slutanteckning. Likemedel dokumenteras i liipande text men enligt lag ska det dokumenteras i
separat ordinationshandling.

Dokumentation HVB
I rr kap. S 5 socialtjiinstlagen (zoor:453) regleras att handliggning av irenden som rcir enskilda samt
genomfiirande av beslut om stridinsatser, vird och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall

uMsa beslut och Stgdrder som vidtas i drendet samt fa}tiska omstandigheter och hhndelser av betydelse.

Ansvaret for dokumentationen av en beslutad insats hdnger ihop med insatsens genomfiirande. Detta innebdr
att om insatsen genomfiirs inom ramen frjr den beslutade ndmndens verksamhet flvilar ansvaret pi den

beslutande ndmnden. Om insatsen genomfors i en yrkesmhssigt bedriven enskild verksamhet Avilar

dokumentationsansvaret humdmannen fiir denna. I dokumentationsansvaret ligger bland annat att se till att
det finns tid avsatt f<ir dokumentation.

Dokumentationen har tvfl syften. Det ena hr att kunna folja den enskildes v&rd och slkerstdlla att virden fcir

den enskilde ger onskvlrd effekt. Det andra dr att pi overgripande eller aggregerad niv& kunna bedoma vflrdens
kvalitet och utveckla verksamheten. Det finns lagreglerade krav avseende kvalitet och rdttssikerhet for de

insatser som ges inom socialtjinsten och i forarbeten framhfllls dokumentationen som en viktig forutsdttning
frir att uWecHa och bedcima kvaliteten i insatserna.

Vad det gdller dokumentationens syfte att kunna folja den enskildes vflrd sh dr det viktigt att dokumentationen

bland annat tydliggrir att insatserna hr utformade tillsammans med den enskilde och tydligt mijter den

enskildes situation och behov. Det finns inte nhgot krav ph att det fcir vuxna som vistas ph HVB upprhttas
genomftirandeplaner. Ddremot finns, i SOSFS 2or4:5, rekommendationer om att s&dan plan bdr upprlttas for
att mojliggora uppfoljning av insatserna. En individuellt anpassad genomfcirandeplan som tydliggor tydlig
struktur for genomftirandet genom att konkretisera hemmets uppdrag i forh&llande till de individuella behoven

utgiir dlrmed en god grund f<ir dokumentation och uppfoljning av v&rden. Vi har dlrfor valt att granska
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kvaliteten i dokumentationen av virdplaner och vid granskning har vi tittat pe 5 genomfrirandeplaner kopplat
till de 5 individer som senast skrivits ut ifrhn boendet.

. I samtliga hrenden finns det upprdttade genomfiirandeplaner
o Genomftirandeplanerna innehflller standardiserade uppgifter om vad virden vid boendet kommer att

innehhlla samt vad som forvintas av den enskilde.
. Samtliga fem genomforandeplaner ir identiska.
. Genomfiirandeplanerna hr undertecknade av den individ den bercir.

Vflr bedomning dr att genomfiirandeplaner har upprdttats, men brister i kvalitet. Vir bedomning att de planer

som finns upprdttade inte har upprlttats i samverkan med den enskilde och innehflller inte individuellt
anpassade insatser frjr att mrijliggora att vhrden bidrar till kvalitet utifrfln individens behov. Vi rekommenderar

att planerna p& ett tydligare shtt frterspeglar det specifika genomforandet som ska gdlla frir individen. Detta till
trots att vhrdprogrammet i sin struktur dr standardiserat.

Hur siikerstiills qtt den enskilde patientenblir informerad om sfna
r tittig heter o ch sky ldig heter enlig t P atient dat alag en?
Patient ska bli muntligt informerad om sina rittigheter via den sjuksktiterska som ansvarar for inskrivningen
p& vflrdenheten. Rutin for inskrirming tar inte upp information till den enskilde patienten i samband med
inskrivning. Det finns ingen process for att shkerstilla att detta sker.

Man kan inte fh ut sin journal elektroniskt, det finns ingen logg f<ir att shkerstdlla spfrrbarhet vid utldmnande av
journaler. Vid forfrlgan kan man fh tillg&ng till journal i pappersformat. Det finns dock ingen mirjlighet att fh
tillgflng till information elektroniskt, eller att f6 ut sin fulla journal i elektroniskt format - nflgot som dr ett
tydligt krav enligt Patientdatalagen 8kap, 5-699.

Flera rutinbeskrivningar fr&n den egna rutinhandboken- rutinfor dokumentation, refererar till "s6kord" i
journalen, samt fastslfrr att sphrr-funktioner skall finnas pi plats. Patienten har en uttrycklig rhtt enligt
Patientdatalagen 4kap. +-S$$ att motshtta sig att uppgifter som dokumenteras i en journal hos en virdenhet
eller i en virdprocess gors tillgbngliga for nflgon annan som arbetar vid en annan virdenhet eller inom en

annan virdprocess. Hur en sphrr-funktion fungerar vi manuell journalforing fastslis inte i den interna
dokumentation vi tagit del av (rutinfor dokumentation) utan uttrycker endast att ansvarig skall dokumentera
om det finns uppgifter i patientjournalen som ska vara spdrrade.

Den interna rutin man friljer, dr att manuellt stryka iiver de sektioner som ska utelhmnas, i den kopia som
sprids vidare till andra vfrrdenheter eller till patienten.

zotT-to-26

{M,efrarva,
AnnikaHansson
uppdragsledare
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Bilsgor
Bilag a t : Interujudeltag are
Foljande personer har intervjuats enskilt eller i grupp fcir att kunna besvara revisionsfrflga som ligger till grund
for granskningen.

Uppstartsmiite

Intervju r

Intervju z

Ramona Grapenhielm

Erik Spolander

Pernilla Svahn-Karlsson

Fcirbundschef

Verksamhetschef, Virnds behandlingshem

Administratiir, Virnls behandlingshem

Intervju 3 Anneli Nahlbom MAS, Virnds behandlingshem
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Bilag o z : Reuisionslc riterier
Den tilldmpbara lagstiftning som granskningen utg&r ifrin och som kontrollpunkterna skall overensstlmma
mot.

. Patientdatalagen SFS zooS:35S.
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 

av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till kom-

munallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehål-

ler den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovis-

ningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda och vi 

bedömer därmed måluppfyllelsen som mycket god.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är för-

enligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga må-

len för 2017 som har mätts är uppfyllda. Två mål har inte mätts. Vi bedömer därmed 

måluppfyllelsen som mycket god. Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning 

avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk 

hushållning. 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprät-

tad enligt god redovisningssed.  
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-

ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 

redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 

av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning-

ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhål-

lande till fastställda mål och ekonomiska ramar.  

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål medlemskommunernas fullmäk-

tige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Men rättvisande avses följsamhet mot 

lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys  

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som medlemskommunernas fullmäktige beslutat om.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
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beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundet. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast 

”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras 

på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan imple-

menteringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på 

om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan.  Granskningen har skett genom inter-

vjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 

registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2017-03-12. Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-03-20.   

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på förbundet. 

 

2.2. Revisionskriterier 
 

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 § KL 

ska godkännas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.  

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 

efter räkenskapsåret.  

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika 

verksamheter.  Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka förbun-

dets ekonomi och prioriteringar inom olika områden.  

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi-

ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor. Redovisning lämnas utförligt av 

den kompetensutveckling personalen har genomgått under året. Det finns också avsnitt 

om rehabilitering och förebyggande hälsovård. Personalavsnittet lämnar information i 

tillräcklig omfattning 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-

tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Detta område avser information 

och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. För de olika verksamheterna har på ett 

tydligt sätt en utvärdering gjorts utifrån fastställda mål, service- och kvalitetsnivåer samt 

särskilda uppdrag och aktiviteter. 

Redovisning lämnas också för förbundets arbete med intern kontroll. 

Ekonomiska nyckeltal saknas för verksamheten. Olika typer av nyckeltal skulle vara rele-

vant att visa från olika verksamhetsområden. Detta bör på ett tydligare sätt framgå av 

förvaltningsberättelsen.  

Gemensam förvaltningsberättelse  

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av förbundets samlade verksamhets or-

ganisation och verksamhet.  

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Överensstämmelse med 

övriga delar i årsredovisningen finns.  Man hade i budgeten planerat för 6 investeringar 

planerade till totalt 626 tkr, av dessa har man genomfört 3 och flyttat fram 3 till näst-

kommande år, i väntan på offerter. Det har istället lagts till 4 andra investeringsprojekt 

där den största investeringen avser installation av branddörrar vilket man efter en in-

spektion vad tvungna att åtgärda snarast. Det saknas upplysningar om varför man valt att 

göra dessa investeringar istället.  

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplys-



Granskning av årsredovisning 
 

Mars 2018     6 av 12 
Vårdförbundet Sörmland 
PwC 

 

ningar om orsaker till verksamheternas budgetavvikelser lämnas i viss mån. Överens-

stämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.  

Samtliga verksamheter redovisar ett positivs resultat.  

Verksamheter Intäkter Kostnader 
Netto- Budget Redovisat  

resultat 2016 
resultat avvikelse 

Familjerådgivning 4 619 -4 232 387 267 178 

Vårnäs behand-
lingshem  

21 753 -21 041 712 468 2 182 

Upphandling 715 -652 63 61 169 

HVB Gläntan 9 412 -9 200 212 107 -1 549 

S:a verksamhet-
er 

36 499 -35 125 1 374 903 980 

 

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Förbun-

det redovisar en ekonomi i balans för år 2017. Resultatet uppgår till 1 374 tkr (1 082 tkr) 

och det finn inga reavinster. Balanskravsutredning görs under avsnittet ekonomi.  

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning.  Vi bedömer 

utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god.  

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 

förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 

redovisning och god redovisningssed. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2017-2019 innehållande en vision 

med underliggande plattform och ett antal verksamhetsmål, sorterade utifrån ovanstå-

ende perspektiv. Samtliga inriktningsmål beskrivs och utvärderas i årsredovisningen. 

I verksamhetsplanen med budget 2017-2019 har förbundet redovisat mål och riktlinjer för 

verksamheten, vilka även är kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”. För-

bundet har beslutat om 2 finansiella mål, 1 miljömål samt 13 inriktningsmål och 14 verk-

samhetsmål. Uppföljning av dessa redovisas i årsredovisningen på ett tydligt sätt.  
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Miljömål 

 Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans 

genom att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar 

som finns. Målet bedöms som uppfyllt.  

Inriktningsmål 

Förbundsgemensamma 

 Vårdförbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet för 

hela verksamheter. Målet bedöms som uppfyllt.  

 Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland skall tillämpa evidensbase-

rad praktik. Målet bedöms som uppfyllt. 

 Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare. Man har i år inte ge-

nomfört någon medarbetarundersökning.  Målet ej mätt.  

Vårnäs behandlingshem 

 Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka 

och få hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till an-

nan vård på hemmaplan för Sörmlands kommuner.  Målet anses som uppfyllt.  

 Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras ge-

nom en aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolv-

stegsbehandling och behandling i halvvägshus, med presumtivs avtalspartners 

inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom offensivare informationsinsat-

ser/marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare. 

Målet anses som delvis uppfyllt.  

 Vårnäs behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på 

kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd- SOSFS 2011:9- om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Målet an-

ses som uppfyllt.  

Upphandling 

 Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som 

håller en god kvalitet till ett rimligt pris. Målet anses som uppfyllt.  

Familjerådgivningen 

 Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minskat relationsproblem genom att 

erbjuda hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid 

separationer, oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet 

eller sexuella läggning. Målet anses som uppfyllt.  
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 I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i sam-

levnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade 

relationer och i styvfamiljer. Målet anses som uppfyllt.  

Gläntans behandlingshem 

 Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans 

behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan. Målet anses som upp-

fyllt. 

 Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall 

möjliggöras genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskriv-

ning, vården följs upp kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på 

hemmaplan planeras i god till innan vården avslutas. Målet anses som uppfyllt.  

 Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i 

upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroende-

problematik och offensivare informationsinsatser/marknadsföringsinsatser rik-

tade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras. Målet anses 

som uppfyllt.  

 Gläntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på 

kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd- SOSFS 2011:9- om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Målet an-

ses som uppfyllt.  

Bedömning 

Alla mål förutom 1 har följts upp i samband med årsbokslutet. Av de 13 inriktningsmålen 

som finns är det 11 som anses som uppfyllda, 1 som delvis uppfyllt samt 1 som man ej har 

mätt.  

3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning som fastställts i budget 2017: 

Finansiella mål Utfall 2017 Måluppfyllelse 

Att under 201 7  uppnå ett 

positiv t resultat med lägst 1  % 

av  omsättningen.

Resultatet är 1  37 4 tkr 

v ilket motsv arar 3 ,7  % 

av  omsättningen. 

Uppfyllt

Det egna kapitalet skall under 

planperioden 201 7 -201 9 i 

genomsnitt uppgå till lägst ca 

1 1  mnkr

Det egna kapitalet 

uppgick 1 7 -1 2-31  till 

1 5 7 7 1  tkr.

Uppfyllt

 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls. Vi bedömer därmed måluppfyllelsen 

som mycket god. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i verksamhetsplan med budget 2017-2019. Av den fram-

går att 12 av 14 verksamhetsmål är uppfyllda och 2 är ej mätta.  

Vårnäs behandlingshem 

 Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i själv-

hjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling. Målet anses som uppfyllt. 

 Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en sta-

digvarande drogfrihet ett år efter avslutad behandling. Målet anses som uppfyllt.  

 Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genom-

för primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baseras enkät med frågeställ-

ningar som mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det 

samlade resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens 

maxpoäng. Målet anses som uppfyllt.  

 Minska andelen patienter som avbryter behandlingen. Målet anses som uppfyllt.   

 Öka kompentensen hos vårdgivande personal. Målet anses som uppfyllt.  

Upphandling 

 Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med 

nytecknade ramavtal. Denna enkätundersökning har ej gjorts i år.  Målet ej 

mätt 

Familjerådgivningen 

 Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relation-

en, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare. Målet anses som 

uppfyllt.  

 Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje- rådgivning-

en. Målet anses som uppfyllt.  

 Fortsatt samverkan med mödravården samt familje- och barnavårdscentraler. 

Målet anses som uppfyllt.  

 Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt. Målet är ej mätt  

Gläntans behandlingshem 

 Öka antalet vårdplatser. Målet anses som uppfyllt.  

 Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna. Målet an-

ses som uppfyllt.  
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 Öka kompentensen hos vårdgivande personal. Målet anses som uppfyllt.  

 Förbättra samverkan med landstinget. Målet anses som uppfyllt.  

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  Vi be-

dömer därmed måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är för-

enligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. Av de verksamhetsmässiga 

målen för 2017 är samtliga mål som har mätts uppfyllda. Vi bedömer därmed måluppfyl-

lelsen som mycket god. 

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllel-

sen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt förbundets intäkter och kostnader för året 

samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregå-

ende år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 1 374 tkr (1 083 tkr). Resultat medför därför en 

positiv avvikelse mot budget med ca 466 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs 

inte för budgetavvikelserna.  

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter och avskrivningar minskat 

och kostnaderna ökat. Under driftredovisningen ges till viss del orsakerna till förändring-

arna.  

Resultaträkning, tkr
Utfall 

2017

Budget 

2017

Budget-

avvikelse

Utfall 

2016

Verksamhetens intäkter 7  562 8 097 -535,0 8 316

Verksamhetens kostnader -34 635 -35 646 1011,0 -33 7 50

Avskrivningar -842 -930 88,0 -1  000

Verksam hetens nettokostnader -27915 -28479 564,0 -26 434

Driftbidrag 29 208 29188 20,0 27  435

Finansiella intäkter 140 200 -60,0 143

Finansiella kostnader -59 0 -59,0 -62

Årets resultat 1374,0 909,0 465,0 1082,0

 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.  
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Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättning och skulder 

samt eget kapital per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, 

rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.  

 

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av förbundets mate-

riella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Förbundet har från och med förgående år genom-

fört komponentavskrivningar.   

Huvuddelen av pensionsåtagandet är försäkrat med kollektiv överskottsfond, varför nå-

gon sådan inte finns att redovisa.  

Redovisning enligt RKR 20 om finansiella tillgångar och skulder redovisas bland noterna. 

Denna kan utvecklas genom att även marknadsvärdet för korta placeringar anges. För-

bundet behöver även ta fram en finanspolicy, då de köper och säljer mycket värdepapper 

och obligationer. 

Vid granskningen av balansräkningen har följande noterats: 

 Materiella anläggningstillgångarna har minskat då man inte har aktiverat så 

mycket i år, 454 tkr och avskrivningarna uppgår till 842 tkr.   

 Kortfristiga fordringar har minskat med ca 1 987 tkr vilket beror på att man har 

fått betalt, vilket förklarar ökningen på kassa/bank, av vissa större anslag vilket 

man inte hade förra året. Dessa anslag avser 2018 och är periodiserade på skuldsi-

dan.   

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga 

noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.  

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper  

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-

dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats: 

 Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse lämnas i förvaltnings-

berättelsen, men det saknas vissa uppgifter för att redovisningen ska uppfylla kra-

ven i RKR 2.2 Särskild avtalspension m.m., RKR 7.1 upplysningar om pensions-

medel och pensionsförpliktelser samt RKR 17.2 pensionsförpliktelser.  

 Upplysningar lämnas inte om operationella och finansiella leasingavtal i enlighet 

med RKR 13.2. Bland annat lämnas inte upplysning om vilka kriterier som använts 

om leasingavtal hänförts till operationella avtal enbart med hänsyn till avtalets 

värde. Vidare saknas uppgifter för operationella och finansiella avtal avseende 

framtida minimileaseavgifter.  

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-

tade enligt god redovisningssed. Vi har noterat avvikelser mot god redovisningssed avse-

ende att vissa tilläggsupplysningar inte uppfyller kraven i Rådet för kommunal redovis-
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ning. Avvikelserna bedöms dock inte väsentliga i bedömningen att räkenskaperna är upp-

rättade enligt god redovisningssed.  

 

2018-03-23   

Annika Hansson  Stina Björnram 

Annika Hansson 
Uppdragsledare 

 

 Stina Björnram 
Projektledare 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-17 KS/2018:170 - 029 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-57023 

www.katrineholm.se E-post: charlotte.arnell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Charlotte Arnell 

Kommunstyrelsen

Reviderad instruktion för kommundirektören 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut § 279, fattat den 17 december 2012.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut, beslutar 
kommunstyrelsen att anta Instruktion för kommundirektören, daterad den 17 april 
2018.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad instruktion för kommundirektören har tagits fram, dels mot 
bakgrund av en ny kommunallag, och dels eftersom den nu gällande instruktionen 
behöver uppdateras.

Ärendet har beretts av kanslichefen, kommundirektören samt kommunstyrelsens 
ordförande och förste vice ordförande.

Ärendets handlingar
 Förslag till Instruktion för kommundirektören, 2018-04-17
 Kommunfullmäktiges beslut § 279, 2012-12-17
 
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 började en ny kommunallag (2017:725) att gälla. I den nya lagen 
finns ett nytt kapitel om de anställda i kommuner och landsting och där finns ett par 
nya bestämmelser om stadsdirektören. Av bestämmelserna framgår bland annat att:

Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter (7 kap 2 §). 

Sedan tidigare finns en instruktion för kommundirektören i Katrineholms kommun. 
Den togs fram 2012 och därför finns av naturliga skäl behov att se över den. Dessutom 
medför den nya kommunallagen vissa förändringar som instruktionen behöver 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-17 KS/2018:170 - 029 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-57023 

www.katrineholm.se E-post: charlotte.arnell@katrineholm.se 

uppdateras utifrån. Förslaget till reviderad instruktion uppfyller de nya kraven och 
innebär en tydlig instruktion för rollen som kommundirektör i Katrineholms kommun. 

Förvaltningens bedömning
Kommundirektörernas förening har utifrån nya kommunallagen reviderat sin 
checklista för instruktionen och checklistan har använts som referens vid framtagandet 
av detta förslag. Föreningens intention är att alla kommuners instruktioner i så stor 
utsträckning som möjligt ska vara likvärdiga och följa checklistan, vilket detta förslag 
gör.

Dessutom har kommunchefsnätverket (inklusive landstingsdirektören) samverkat kring 
instruktionen och även här finns intentionen att länets instruktioner ska vara likvärdiga. 
Det föreliggande förslaget till instruktion i Katrineholm följer även i detta avseende 
nätverkets intentioner.

Utöver ovan samverkan har ett stort antal andra kommundirektörsinstruktioner använts 
som referensmaterial vid framtagandet av detta förslag. Dock har den tidigare 
strukturen behållits, och eftersom den nu gällande instruktionen är tämligen 
heltäckande innebär det nya förslaget inga genomgripande förändringar.

Främst har språkliga förändringar gjorts för att tydliggöra förhållandet mellan 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör, exempelvis avseende den externa 
representationen. Språkliga justeringar har också gjorts för att stärka 
kommundirektörens roll avseende samordning mellan kommunen, dess bolag och 
andra externa organ som utför kommunens uppgifter. För att undvika dubbelreglering 
har reglerna kring närvarorätt och liknande tagits bort, och istället har en hänvisning 
till de aktuella styrdokumenten införts. Ett tydliggörande om att kommundirektören 
vid kris även är krisledningschef har också införts.

Den nu gällande instruktionen antogs av kommunfullmäktige. Enligt den nya 
kommunallagen är det dock kommunstyrelsen som ska anta instruktionen (7 kap 2 §). 
Därför behöver den nu gällande instruktionen upphävas genom beslut i 
kommunfullmäktige, och den nya instruktionen antas av kommunstyrelsen.

Charlotte Arnell
Kanslichef

Beslutet skickas till: 
Akten
Kommunfullmäktige
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Beslutshistorik
Gäller från den 1 juni 2018

Antagen av kommunstyrelsen 2018-xx-xx, § xx

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Dialog mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

När: Vid behov.

1 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
-
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Instruktion för kommundirektören

1. Kommundirektörens uppdrag 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschef och 
därmed förvaltningschefernas och kommunledningsförvaltningens 
avdelningschefers chef. Vid kris är kommundirektören krisledningschef.

Kommundirektören ansvarar för samordning, ledning och fördelning av 
förvaltningsövergripande uppdrag och stödjer nämnda chefer i deras specifika 
uppdrag. 

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att bereda ärenden till 
kommunstyrelsens och verkställa dess beslut. I beredningen av ärenden är det 
kommundirektörens ansvar att tillse att beslutsunderlagen är väl underbyggda 
samt allsidigt belysta.

Kommundirektören ska verka för att skapa en helhetssyn inom 
kommunkoncernen och driva och leda de kommunövergripande och 
koncerngemensamma strategiska frågorna. 

Kommundirektören ansvarar för den samlade verkställighetsorganisationen så 
att samarbete ökar mellan olika kommunala instanser, för att personal och 
ekonomiska resurser används på bästa sätt.

Kommundirektören ansvarar även för att verkställa en effektiv och tydlig 
ledningsorganisation. Uppdraget innebär också att utveckla och effektivisera 
kommunen som organisation genom att svara för att principer för styrning, 
ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används. 

2. Externa kontakter och massmedia
Kommundirektören biträder kommunstyrelsens ordförande avseende extern 
representation för kommunen. 

Kommundirektören är ytterst ansvarig för förvaltningarnas kontakt med 
massmedia och utifrån det avgör kommundirektören hur mediakontakter ska 
hanteras. Kommundirektören har vidare ansvaret för att hela 
kommunorganisationen strävar efter bra relationer med massmedia.
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3. Arbetsuppgifter mot politiska organ 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektören närvarar vid kommunfullmäktiges sammanträden.
 
Kommunstyrelsen och dess organ 
Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till 
kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar.

Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i arbetet med den samlade 
uppsiktsplikt som beskrivs i kommunallagen och ska ta de initiativ som behövs 
med anledning av uppsiktsplikten.
 
Kommundirektören deltar i kommunstyrelsens sammanträden.

4. Arbetsuppgifter gentemot förvaltningen 
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektören är som högsta tjänsteman chef över kommunstyrelsens 
förvaltning. Kommundirektören ansvarar för organisationsförändringar inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommundirektörens arbetsledande roll
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och 
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, samt övrig personal som är 
direkt underställd kommundirektören.

Kommundirektören ska verka för att förvaltningschefer och avdelningschefer 
vid kommunledningsförvaltningen, alltid beaktar kommunövergripande frågor 
och arbetar utifrån ett koncernperspektiv.

För samordning och stöd i koncernövergripande ledningsfrågor har 
kommundirektören en ledningsgrupp.

Vid eventuell oenighet i frågor av verkställighetskaraktär mellan olika 
förvaltningar ska kommundirektören avgöra frågan. Genom delegation ansvarar 
kommundirektören för anställning och avveckling av förvaltningschefer och 
kommunledningsförvaltningens avdelningschefer. 
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Inför anställning eller avveckling av dessa ska kommundirektören samråda med 
kommunstyrelsens ordförande och respektive nämnds ordförande.

5. Arbetsuppgifter gentemot kommunens bolag och Västra 
Sörmlands räddningstjänst

Kommundirektören är ansvarig för att samordning sker, dels mellan 
bolagscheferna och förbundschefen, dels mellan dessa och förvaltningscheferna 
samt kommunledningsförvaltningens avdelningschefer.

Kommundirektören ska bistå styrelsen i tillsättningen av VD i bolag där 
kommunen har ett majoritetsinflytande. 

6. Övrigt
De befogenheter som delegerats av kommunstyrelsen till kommundirektören, 
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Närvaro-, yttranderätt etcetera regleras särskilt i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, det allmänna nämndreglementet samt i kommunstyrelsens och 
respektive nämnds reglementen.

_____________________
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Sammantrådesdatum Blad

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17 § 279 15

Dnr KS/2012:564-029

Instruktion för kommunchefen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till Instruktion för

kommunchefen med den av kommunstyrelsen beslutade ändringen införd.

Reservation

Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Sten Holmgren (C), Inger Frediksson

(C), Anita Karlsson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Gallhammar (FP), Carina

Björk-Andersson (FP), Marianne Fältskog (FP), Agneta Emanuelsson (FP), Bengt

Hult (FP), Carl Frick (MP), Gudrun Lindvall (MP), Lilli Mårton (MP), Ami Rooth

(MP), Lotta Back (V) och Tony Rosendahl (V).

Instruktion för kommunchef redovisas som kommunstyrelsens handling nr 68/2012.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011, § 222, att kommunchefens uppdrag

skulle tydliggöras och preciseras i en instruktion. Beslutet tillkom mot bakgrund av

SKILL:s rapport "Konsekvensanalys för bildande av kommunkoncern och samhälls-

byggnadsförvaltning", ivilken bland annat pekas på ett behov av instruktioner för

kommunchefen.

Ett förslag till instruktioner för kommunchefen har tagits fram. I den föreslagna in-

struktionen förtydligas uppdraget, arbetsuppgifter mot politiska organ, arbetsuppgifter

mot förvaltningar och arbetsuppgifter mot kommunala bolag.

Ärendets handlingar

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2012-11-19

Förslag till Instruktion för kommunchefen

CESAM protokoll, 2012-11-26

Kommunfullmäktiges överläggning

Jä v

Torgerd Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning och beslut.

Som ersättare i detta ärende inkallas Christer Ekstrand (S).

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Lotta
Back (V), Ewa Gallhammar (FB), Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD), Inger

Fredriksson (C) och Lars Härnström (M).

l
~~

Protokollsutdrag till



1\atrineholms kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förslag och yrkanden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-12-17
Blad

16

Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD) och Lars Härnström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Gudrun Lindvall (MP) och Lotta Back (V) yrkar i första hand på återremiss av
ärendet för komplettering så att fördelningen förtydligas och i andra hand yrkar de
avslag på ärendet.
Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) yrkar att punkten fyra ska tas bort ur
instruktionerna.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hur han uppfattat yrkanden och
förslag. Han redogör därefter för sitt förslag till beslutsgång. Först ställer han
proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde avser ordföranden av att ställa proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Ewa Gallhammar (FP) med fleras yrkande
och Lotta Backs (V) med fleras avslagsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.

Ordföranden ställer därefter proposition på om ärende ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Ewa Gallhammar med fleras
yrkande och Lotta Backs med fleras avslagsyrkande. Han finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

`~

Kommunchefen, kommunstyrelsen, akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
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Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan 
polisen och kommunen
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till kommunledningsförvaltningens yttrande. 
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Ert datum Er beteckning

Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan 
polisen och kommunen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ökad 
samverkan mellan polis och kommun. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”polisen kommer till varje kommunfullmäktigemöte och informerar om läget i 
kommunen gällande säkerhet och brott”.

Ärendets handlingar
 Ordförandes förslag till beslut 
 Motion ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen
 
Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ökad 
samverkan mellan polis och kommun. För att ytterligare öka samverkan och 
kunskapen mellan polis och kommun föreslår de ett nytt informativt arbetssätt i 
Katrineholms kommun. De vill se att polisen kommer till kommunfullmäktige och 
informerar politiker om kommunens säkerhetssituation månatligen. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”polisen kommer till varje kommunfullmäktigemöte och informerar om läget i 
kommunen gällande säkerhet och brott”.

Kommunledningsförvaltningen bereder ärendet och det konstateras att det idag finns 
väl upparbetade samverkanskanaler samt kunskapsutbyte mellan polisen och 
Katrineholms kommun; veckovis varje måndag stämmer polis och kommunens 
säkerhetschef av nuläge och eventuella händelser, socialförvaltningen och 
bildningsförvaltningen har veckovisa avstämningar med polisen, polisen ingår i Brotts- 
och skadeförebyggande rådet samt att polisen vid behov bjuds in till kommunstyrelsen.

Karin Nordén
Handläggare



MOTION

Katrineholm 2018-03-05

För att ytterligare öka samverkan och kunskapen mellan polis och 
kommun föreslår vi ett nytt informativt arbetssätt i Katrineholms kommun. 
Vi vill se att polisen kommer till kommunfullmäktige och informerar 
politiker om kommunens säkerhetssituation månatligen.

Vi yrkar på att

 polisen kommer till varje kommunfullmäktigemöte och informerar 
om läget i kommunen gällande säkerhet och brott. 

Marian Loley KD         Joha Frondelius KD
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INLEDNING 
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet 

inför planperioden 2019-2021. I planeringsdirektivets bilaga 1 och 2 anges också vilka 

drifts- och investeringsramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning av underlag för 

övergripande plan med budget. Bilaga 3 innehåller en redovisning av medel som i 

årsredovisningen öronmärkts för framtida särskilda satsningar, medel som har avsatts till 

en resultatutjämningsreserv samt medel i integrationsfonden. 

Planeringsprocessen inför planperioden 2019-2021 
Kommunens styrsystem utgör ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljnings-

arbete och beskriver processer och verktyg för styrningen. Styrsystemet innefattar hela 

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

kommunalförbund. Styrsystemet för Katrineholms kommun infördes 2010 och reviderades 

2014. Det beskrivs mer utförligt i ”Styrsystemet i Katrineholms kommun” (Kommun-

styrelsens handling nr 8/2014, kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21). 

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och 

den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund 

för planeringen för alla år under mandatperioden, och fram till dess att en kommunplan för 

den kommande mandatperioden har fastställts av kommunfullmäktige. Planeringen för ett 

enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. 

Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels 

uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån 

kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för 

kommunens övergripande plan med budget.  

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget 

som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i 

november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt 

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

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

verksamhetsfastigheter fastställs i samband med budgeten. Kommunfullmäktige kan också 

ge särskilda uppdrag i samband med övergripande plan med budget. 

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige kan 

nämnder och bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Eftersom nya nämnder 

tillträder 1 januari 2019 kan planerna för nämnder och bolag inte fastställas innan 

planeringsåret påbörjas. Nämndernas planer med budget ska fastställas senast i februari 

2019. 

Tidplan för planeringsarbetet 

31 augusti: Nämnderna lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av 

övergripande plan med budget 2019-2021. 

26 september: Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 

skickas ut till kommunstyrelsen. 

24 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2019-2021. 

19 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2019-2021 

Februari: Planerna för nämnder och bolag ska fastställas senast i februari 2019. 
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OMVÄRLDSANALYS OCH 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Årsredovisning 2017 – resultat och utmaningar framåt 

Årsredovisningen för 2017 fastställdes av kommunfullmäktige den 16 april. Den 

uppföljning av resursanvändning, verksamhet och resultat som görs i årsredovisningen är 

en viktig utgångspunkt för planeringen inför kommande år. Med utgångspunkt från 

Kommunplan 2015-2018 pekar årsredovisningen på flera viktiga möjligheter och 

utmaningar framåt för Katrineholms kommun: 

 För att kunna möta framtida utmaningar behöver kommunen även fortsatt ha god 

kostnadskontroll och säkra att de finansiella målen nås. Detta är en förutsättning för att 

kunna bygga ut välfärden och klara kommande investeringsbehov i takt med den 

demografiska utvecklingen.  

 Bostadsförsörjningen har stor betydelse för fortsatt tillväxt. Utbudet av attraktiva 

bostäder är avgörande för att kunna locka till fortsatt inflyttning. Den pågående 

nyproduktionen av bostäder i både privat och kommunal regi behöver fortsätta för att 

tillväxtmålet 40 000 invånare 2030 ska kunna nås. För att möta den höga efterfrågan på 

mark för bostäder och företagsetableringar ökar kraven på att det finns planlagd och 

tillgänglig mark och att markreserven fylls på. Att främja bostadsbyggande och 

etableringar genom snabb och effektiv hantering av detaljplaner och bygglov är också 

centralt.  

 Arbetet för att främja näringslivets utveckling (både befintliga, nystartade och 

inflyttade företag) är viktigt för att få fler arbetstillfällen i kommunen. Fler arbets-

tillfällen i kommunen bidrar till inflyttning och ökat skatteunderlag. Åtgärder för att 

underlätta pendling har också stor betydelse. Företagsklimatet har förbättrats. 

Ungdomsarbetslösheten har minskat men den totala arbetslösheten i kommunen ligger 

fortsatt på en hög nivå. Fortsatta satsningar på utbildning och andra insatser kommer 

behövas för att underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden och bli själv-

försörjande.  

 Resultaten inom skolan behöver förbättras i alla åldrar och för både flickor och pojkar. 

Kvalitetsarbetet inom förskolor och skolor har utvecklats under senare år och behöver 

fortsätta för en positiv utveckling när det gäller resultat i grundskolan och gymnasie-

skolan. Fler behöver också ta steget vidare till högre utbildning. 

 Kultur- och fritidslivet har stor betydelse för folkhälsan, för identitet och sammanhåll-

ning bland katrineholmare och för att ge barn och unga goda förutsättningar och en bra 

start i livet. Det är också en viktig del av kommunens varumärke. Samarbetet med 

föreningslivet har utvecklats, bland annat i samband med Katrineholms 100-årsjubi-

leum. Det är viktigt att bibehålla, bredda och fördjupa samverkan med föreningslivet 

för ett rikt kultur- och fritidsliv. 

 Samarbetet mellan förvaltningar, polis och andra aktörer har förstärkts för att invånarna 

i Katrineholm ska känna sig trygga. Under 2018 har samtliga nämnder uppdraget att 

verka för ökad trygghet och säkerhet. 

 Kommunens miljöarbete har varit framgångsrikt under senare år. Arbetet behöver fort-

sätta på bred front för en långsiktigt hållbar kommun. 
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 Det strategiska arbetet kring kommunens kompetensförsörjning och arbetsgivar-

varumärke har stor betydelse för att klara kommunens personalförsörjning och 

rekryteringsbehov framöver. Satsningen på heltidsanställningar är en viktig del i detta 

arbete. Likaså arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro. 

 De demografiska förändringarna som kommunen står inför på kortare och längre sikt 

ställer krav på tydlig planering av lokalresursbehoven för kommunens olika verksam-

heter. Kommunen behöver ha en långsiktig plan för att klara kommande investeringar i 

lokaler.  

 Arbetet för att effektivisera processer och administration i kommunen behöver fort-

sätta, bland annat genom ökad digitalisering, för att förbättra tillgänglighet, samord-

ning, service, tjänstekvalitet och resursanvändning. 

 För att möta framtida behov krävs en ökad kontroll av kommunens kostnads- och 

volymutveckling med en ökad säkerhet i prognoserna; det vill säga en god 

verksamhets- och ekonomistyrning. Därutöver behöver samtliga verksamheter löpande 

arbeta med effektiviseringar, våga pröva okonventionella lösningar samt ha mod att 

prioritera. 

Samhällsekonomiska förutsättningar  
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med 

närmare 3 procent 2018. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar 

svensk export, samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär 

det att svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört med i år. Högkonjunkturen når 

då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. Antalet arbetade 

timmar förväntas inte öka alls nästa år vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av 

skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan 

kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som 

den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 

Inte heller inflationen når några högre tal, utan förväntas hålla sig strax under 2,0 procent 

2018 och 2019, för att 2020 hamna något över 2,0 procent. Riksbanken antas därmed dröja 

med att höja styrräntan till i slutet av 2018. 

Sedan 2016 har skatteunderlaget utvecklats allt svagare och denna utveckling bedöms 

fortsätta. Rensat för effekter av pris- och löneökningar faller ökningstakten från 2,5 procent 

2016 till nära noll 2021. Variationen år från år är betydande, till stor del beroende på 

principerna för hur kommunernas och landstingens pensionskostnader redovisas och 

påverkar prisutvecklingen. När arbetade timmar stagnerar eller till och med minskar åren 

2019–2020 blir utvecklingen av skatteunderlaget nästan lika svag. Skatt på pensioner, som 

utgör en knapp fjärdedel av skatteunderlaget, skapar också stora variationer mellan åren. 

Under 2018 bidrar pensionerna inte alls till att skatteunderlaget ökar. Det är en viktig 

förklaring till att det reala skatteunderlaget ökar mindre än i fjol trots att sysselsätt-

ningsökningen är nästan lika stark. 

Under 2019 förväntas investeringarna inte öka lika mycket i riket som de senaste åren. Det 

är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt 

som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare. 

Regeringens vårproposition presenterades den 16 april. Nästa skatteunderlagsprognos från 

SKL presenteras preliminärt den 27 april.  
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Kommunen står inför stora utmaningar. Det är positivt att kommunen växer. Samtidigt 

innebär det investeringar i både verksamhet och infrastruktur. Befolkningsstruktur och 

nationella kvalitetskrav på verksamhet bidrar till kommunens kostnadsutveckling och 

påverkar möjligheter att finansiera utveckling inom vård, skola och omsorg. Osäkerhet i 

prognoser och ökande kostnader innebär tillsammans ett fortsatt behov av att effektivisera 

verksamheterna.  

Eventuella politiska satsningar utöver de som aviseras i detta planeringsdirektiv kommer 

att övervägas längre fram i budgetprocessen, likaså hanteringen av öronmärkta medel och 

integrationsfonden. Det gäller även den så kallade välfärdsfonden. Ett slutligt ställnings-

tagande avseende de ekonomiska ramarna kan göras först efter budgetpropositionen i 

september samt SKL:s skatteunderlagsprognos som förväntas i oktober.  

Ekonomiska ramar 

Bilaga 1 innehåller övergripande driftbudget 2019 med plan 2020-2021 samt förklaringar 

till de ändringar som skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för denna driftbudget är 

flerårsplanen 2019-2020 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2017.  

Den gällande flerårsplanen för investeringar finns i bilaga 2. Investeringsbehoven i 

kommunen är fortsatt höga och därför fortsätter behoven av prioritering. Av övergripande 

plan med budget för 2018-2020 framgår det att ”avskrivningar under planperioden bör inte 

ta mer än tre procent av driftbudgeten”. Detta innebär för perioden 2019-2021 att 

avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än ca 67,5 mnkr per år. Effekter av de 

investeringar som presenterades i flerårsplanen 2019-2020 inryms dock ej inom denna ram. 

Det behöver därför göras en prioritering av investeringsbehoven inför 2019. Det är 

investeringarnas nettoeffekt som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet. 

Skatteintäkter och utjämning 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används den senaste prognosen från SKL 

från februari 2018, baserat på 34 350 invånare. 

Demografi 

Kommunen har sedan 2009 använt sig av en resursfördelningsmodell som ska ta hänsyn 

till volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. 

Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska 

hantera volymförändringar mellan åren. 

Den nu gällande resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildnings-

nämnden bygger på samma princip som används gentemot de fristående verksamheterna. 

Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i en 

grunddel, ett tilläggsbidrag som efter bedömning av elevhälsan fördelas till barn i behov av 

särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom gymnasie-

skolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser.  

Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används de nya gällande prislapparna i den 

uppdaterade kostnadsutjämningsmodellen.  

I nedanstående tabell framgår prognostiserade volymökningar inom skola och äldre-

omsorg. Befolkningsprognosen utgår från SCB (mars 2018) och räknar på antalet individer 

för respektive ålderskategori. Med anledning av den restriktivare invandringspolitiken har 

en justering gjorts av immigrationen. Det prognosticerade barnantalet har i flera kategorier 

justerats utifrån faktiskt utfall för tidigare år. Syftet är att på ett mer rättvisande sätt spegla 

den utveckling som förväntas i Katrineholms kommun. 
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Kategori 
Budget 
2018 

Prognos 
2019 

Effekt 
(tkr) 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 917 1 965 4 646 1 926 1 956 

Förskoleklass 406 429 1 251 454 463 

Grundskola 1-6 2 352 2 374 1 498 2 510 2 587 

Grundskola 7-9 1 218 1 219 41 1 282 1 288 

Grundskola 3 977 4 022 2 789 4 247 4 338 

Gymnasieskola* 1 253 1 285 -488 1 354 1 379 

Skola 7 147 7 272 6 947 7 527 7 673 

65-79 år 5 768 5 848 1 542 5 921 5 992 

80-89 år 1 707 1 723 1 909 1 709 1 769 

90-w år 404 420 4 683 435 417 

Äldreomsorg 7 879 7 990 8 135 8 065 8 179 

TOTALT 15 026 15 262 15 082 15 592 15 852 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet 

     

Personal 

I planeringsdirektivet avsätts medel för löneökningar om 2,5 procent för 2019-2021. 

Lokaler 

Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler 

och är beslutade under 2017 och för 2018 är inräknade i tjänstemannaunderlaget till 

driftsbudgeten. För lokalkostnadsökningar för lokaler som inte ägs av KFAB och KIAB 

finns inga medel avsatta i driftsbudgeten. 

Övriga pris- och kostnadsförändringar 

De låga inflationsförväntningarna medför att inga medel finns avsatta i planeringsdirektivet 

till generella pris- eller kostnadsökningar. Eventuella pris- och kostnadsökningar ska 

hanteras inom ram av nämnderna genom effektiviseringar. 

Välfärdsfonden 

I planeringsdirektivet avsätts 9,0 mnkr till den välfärdsfond som inrättades i samband med 

övergripande plan med budget 2017-2019. Av dessa reserveras: 

 Högst 2,0 mnkr för Viadidakts kostnader för yrkesvux 

Hur medlen i välfärdsfonden i övrigt ska disponeras kommer övervägas längre fram i 

budgetprocessen.  
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NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS UNDERLAG FÖR 
ÖVERGRIPANDE PLAN MED BUDGET 
För beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021 ges nämnder och bolag i 

särskilt beredningsuppdrag att senast den 31 augusti 2018 inkomma med följande underlag 

till kommunstyrelsen: 

Översyn av indikatorer 

I kommunplanen som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2015 anges över-

gripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. I övergripande plan med budget 

2018-2020 fastställde kommunfullmäktige vilka nämnder/bolag som ansvarar för 

respektive resultatmål samt vilka indikatorer som används för uppföljning av resultatmålen 

i kommunplanen. Nämnder och bolag kan i sitt underlag för övergripande plan med budget 

2019-2021 föreslå justeringar avseende indikatorerna. Grundprincipen bör vara att indik-

atorerna ska ligga fast under hela mandatperioden, men en årlig översyn ska göras med 

avseende på mätbarhet m.m. Syftet med indikatorerna är att de ska ligga till grund för de 

bedömningar som görs i delårsrapport och årsredovisning av om resultatmålen uppnåtts. 

Könsuppdelad statistik ska redovisas för indikatorerna så långt det är möjligt. 

Prioriteringar av investeringar 
Nämnderna uppdras att lämna förslag på prioriterade investeringsbehov utifrån nedan-

stående investeringskategorier. Nämnderna ska utgå från den gällande flerårsplanen och 

göra prioriteringar i denna. Totalt sett behöver investeringsvolymen minskas betydligt för 

att sänka kommunens kostnader för avskrivningar. Flerårsplanen finns i bilaga 2. 

Majoriteten avser att i investeringsbudgeten för 2019 avsätta 6,0 mnkr för 

reservkraftsaggregat vid Dufvegården. 

Investeringskategorier 

I Katrineholms kommun klassificeras investeringar utifrån nedanstående sex kategorier. 

Indelningen ska spegla att olika typer av investeringar har olika effekt på driftsbudgeten. 

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden 

Exempelvis ingår här tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra 

(säkerhets) skäl måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande. 

2. Investeringsbehov hos annan part  

Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte akti-

veras i kommunens balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för verksam-

heten. 

3. Rationaliseringsinvesteringar 

Investeringar där investeringen kan ”hämtas hem”, en så kallad payoff-effekt, som ska vara 

högst tre år. Redovisningskravet för sådana investeringar är att de ska åtföljas av en ekono-

misk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna.  

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 

Här avses investeringar för verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i verk-

samheten. Behov av IT-investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med 

IT-kontoret. 
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5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur  

Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala 

satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel.  

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 

Exploateringsverksamheten har till syfte att främja utveckling och tillväxt i regionen. 

Kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa investeringar är i princip 

självfinansierade över tiden och har främst en likvidmässig påverkan i samband med 

utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med berörda förvalt-

ningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen som ska vara styrande för 

hanteringen inom detta område. 

Behov av nya upphandlingar 
Katrineholms kommun har sedan januari 2015 ett upphandlingssamarbete med Telge 

Inköp. Kommunens samtliga upphandlingar utförs av Telge Inköp. Det är därmed viktigt 

att i god tid planera för nya upphandlingar. För att utveckla den interna anskaffnings-

processen och för att förse Telge inköp med underlag för planering av nästkommande års 

upphandlingar, ges nämnderna i uppdrag att redovisa behov av nya upphandlingar inom 

sina verksamhetsområden. 

Särskilda beredningsuppdrag 

 Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden samt vård- och omsorgs-

nämnden att redovisa förväntade kostnader för måltider 2019 samt föreslå hur dessa 

bör fördelas mellan nämnderna. 

 Uppdrag till service- och tekniknämnden att redovisa förväntade kostnader för 

lokalvård 2019 samt föreslå hur dessa bör fördelas mellan samtliga nämnder. 
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Bilaga 1: Övergripande driftsbudget 2019 med plan 2020-2021 
 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget  Plan Plan  

Nämnd/styrelse 2018 2019 2020 2021 

Övergripande politisk ledning -12 529 -12 456 -12 456 -12 456 

Bildningsnämnden -814 004 -824 306 -824 306 -824 306 

Kommunstyrelsen  -213 414 -192 020 -192 020 -192 020 

varav Välfärdsfonden -27 300 -7 000 -7 000 -7 000 

varav Kommuncentrala -10 490 -10 490 -10 490 -10 490 

varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -100 404 -100 404 -100 404 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -68 126 -68 126 -68 126 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Kulturnämnden -37 354 -36 910 -36 910 -36 910 

Bygg- och miljönämnden -521 -521 -521 -521 

Service- och tekniknämnden -99 825 -97 476 -97 476 -97 476 

Socialnämnden -175 633 -175 748 -175 748 -175 748 

Viadidaktnämnden  -57 263 -59 203 -59 203 -59 203 

Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -689 193 -691 393 -691 393 

Räddningstjänsten VSR -28 741 -32 255 -32 255 -32 255 

Kompensation för ökade löner 0 0 -34 685 -71 112 

Ofördelade medel till nämnder 0 0 0 0 

Summa nämnder -2 109 424 -2 120 087 -2 156 972 -2 193 399 

Ökade kostnader lokaler -8 403 -14 903 -14 903 -14 903 

Löneuppräkning 0 -34 685 -36 427 -37 337 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -865 -955 -955 

PO-påslag och semesterlöneskuld 78 186 91 245 95 521 98 632 

Pensioner -111 300 -115 862 -118 755 -130 481 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 712 12 597 12 597 12 597 

Kapitalkostnadsintäkter  70 989 67 712 67 712 67 712 

Avskrivningar  -59 059 -68 625 -75 166 -80 824 

Skatteintäkter 1 476 980 1 524 845 1 572 115 1 628 711 

Kommunalekonomisk utjämning 569 387 588 878 601 402 595 470 

Kommunal fastighetsavgift 62 861 63 790 63 790 63 790 

Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 10 336 10 336 10 336 

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 27 300 18 364 11 020 0 

Summa finansiering 2 130 888 2 142 826 2 188 286 2 212 748 

TOTALT med nytt utjämningssystem 21 463 22 739 31 314 19 349 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,02% 1,04% 1,40% 0,85% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 092 21 775 22 373 22 880 
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Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2018-2020 

KF 2017-11-20 §186   

    

Övergripande politisk ledning 2018 -12 529 
Tekniska justeringar 931 

Riksdagsval 2018   

EU-val -858 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -12 456 
  varav Kommunfullmäktige -4 636 

  varav Revision -1 284 

  varav Överförmyndaren -5 623 

  varav Valnämnden -913 

    

Bildningsnämnden 2018 -814 004 
Tekniska justeringar   

Familjecentral -2 000 

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -1 524 

Korrigering av hyra -123 

Kapitaltjänstkostnader 2017 291 

Resursfördelningsmodell -6 947 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -824 306 
    

Kommunstyrelsen 2018 -213 414 
Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2017 2 376 

Förändring Välfärdsfonden 27 300 

Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2018 600 

Ökade kostnader kollektivtrafik -1 282 

Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2019 -600 

Justeringar under den politiska beredningen   

Förändring Välfärdsfonden -7 000 

Aktuell ram 2019 -192 020 
  varav Välfärdsfonden 0 

  varav Kommuncentrala -10 490 

  varav Kommunledningsförvaltning -100 404 

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -64 366 

  varav KLC avskrivning  -3 760 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 

  varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten 

kapitalkostnadsintäkter 0 
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Kulturnämnden 2018 -37 354 
Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2017 444 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -36 910 
    

Bygg- och miljönämnden 2018 -521 
Tekniska justeringar   

 

  

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -521 
    

Service- och tekniknämnden 2018 -99 825 
Tekniska justeringar   

Möbler och inventarier ny våning 80 

Digitalisering - utveckling/datorprogram 100 

Arbetsmiljöåtgärder 100 

Ny teknik 35 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2017 2 156 

Korrigering av hyra 123 

Kapitaltjänstkostnader 2017 -244 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -97 476 
    

Socialnämnden 2018 -175 633 
Tekniska justeringar   

Möbler och inventarier ny våning -80 

Digitalisering - utveckling/datorprogram -100 

Arbetsmiljöåtgärder -100 

Kapitaltjänstkostnader 2017 165 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -175 748 
    

Viadidaktnämnden 2018 -57 263 

Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2017 59 

Justeringar under den politiska beredningen   

Tillfälliga medel 2019 medfinansiering yrkesvux -2 000 

Aktuell ram 2019 -59 203 
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Vård- och omsorgsnämnden 2018 -670 142 
Tekniska justeringar   

Ny teknik -35 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2017 -631 

Kapitaltjänstkostnader 2017 185 

Serviceboende -4 614 

Resursfördelningsmodell -8 135 

Justeringar under den politiska beredningen   

Ramförstärkning -5 821 

Aktuell ram 2019 -689 193 
    

Räddningstjänsten VSR 2018 -28 741 
Tekniska justeringar 

 Hyresökning, ny brandstation -2 907 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneökning och friskvård -607 

Aktuell ram 2019 -32 255 
    

Ofördelade medel till nämnder 0 
Tekniska justeringar   

Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell 0 

Aktuell ram 2019 0 
    

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -8 403 
Ökade kostnader för verksamhetslokaler -6 500 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -14 903 
    

Löneuppräkning 0 
Justeringar under den politiska beredningen   

Uppdaterat antagande om löneökning till 2,5 % -34 685 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -34 685 

    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 78 186 
Förändring PO och semesterlöneskuld 13 059 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 91 245 
    

Pensioner -111 300 
Effekt av uppdaterad prognos per 20171231 -4 562 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -115 862 
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Intäkter Viadidakt Vingåker 12 712 
Uppdatering av underlaget -115 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 12 597 
    

Kapitalkostnadsintäkter 70 989 
Uppdatering av underlaget -3 277 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 67 712 
    

Avskrivningar -59 059 
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

  2017 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda   

  Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 

2018   

  Planerade investeringar under 2018   

Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det 

sättet sprids avskrivningskostnaderna.   

    

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag -9 566 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -68 625 
    

Skatteintäkter och utjämning 2 109 227 
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) februari 2018 och 34 350 invånare.  68 285 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 2 177 513 
    

Finansiering, utdelningar mm 11 236 
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, 

momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för 

aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Skatteväxling -900 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 10 336 
    

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt 
budgetproposition 27 300 
Justering enligt flerårsplan -8 936 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 18 364 
    

God ekonomisk hushållning 21 775 

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och 

statsbidrag.   
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Bilaga 2: Investeringsplan 2019-2020 
Nämnd Kategori Benämning 2019 2020 

KS/KLF 5 Bredband 10 000 10 000 

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk     

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000   

KS/KLF 4 Mobilt reservelverk     

KS/KLF 4 Ny webbplats     

KS/KLF 4 Flytt EDU till ADM     

KS/KLF 4 Upphandling ekonomisystem 1 000   

KS/KLF 4 Möbler     

KS/KLF 4 Utbyte av iPads, kommunfullmäktige     

KS/KLF 4 Övriga trygghetsskapande åtgärder     

KS/KLF 4 Arbetsmiljöåtgärder     

    Summa kommunledningsförvaltning 12 000 10 000 

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 250 250 

KS/SBF 1 Miljöinventeringar 150 150 

KS/SBF 4 Övriga investeringar 650 350 

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 

KS/SBF 4 Fokusområde vatten 250 250 

KS/SBF 4 Fokusområden övriga miljömål 750 750 

KS/SBF 4 Sjöreningsprojekt Öljaren 500   

KS/SBF 4 Servicepunkter på landsbygden     

KS/SBF 4 Digitalisering och E-tjänst     

KS/SBF 5 Drottninggatan 1 000   

KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan   3 000 

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 250 250 

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) 250 1 000 

KS/SBF 5 Forssjö friluftsområde 500   

KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen   1 200 

KS/SBF 5 Stensättersgatan   1 000 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 250 250 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden 250 250 

KS/SBF 5 Sveaparken 2 000   

KS/SBF 5 Temaparker 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 500 500 

KS/SBF 5 Nya Stråket 7 000 7 000 

KS/SBF 5 Infart P-hus 500   

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 500 500 

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i  kransorterna 300 300 

KS/SBF 5 Stortorget 2 500 2 500 

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet   1 500 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 500 500 

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen 2 500 2 500 

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 250 250 

KS/SBF 5 Vasavägen 500 1 000 

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 600 500 

KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna 750   

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallarna 750   

KS/SBF 5 Gator, övrigt 600 600 

KS/SBF 5 Ljus i staden 500 500 

KS/SBF 5 Belysning i parker 200 200 

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Resecentrum   250 

KS/SBF 5 Aulaparken 700   
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Nämnd Kategori Benämning 2019 2020 

KS/SBF 5 Belysning i centrum 250 250 

KS/SBF 5 Hundparker 250 250 

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg 500 500 

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan   1 350 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan 500 500 

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan 1 250   

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 500 500 

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan     

KS/SBF 5 GC-väg Kungsgatan     

KS/SBF 5 Cirkulationsplats rv 52 Värmbolsvägen   4 000 

KS/SBF 5 Köpmangatan gångfartsområde 2 000   

KS/SBF 5 Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen 4 000 4 000 

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen  1 000 500 

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad 500 3 000 

KS/SBF 6 Markreserv     

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen     

KS/SBF 6 Exploatering Knorran     

KS/SBF 6 Exploatering, ospecificerad     

    summa exploatering 0 0 

    summa samhällsbyggnadsförvaltning 40 450 45 650 

    Investeringsram kommunstyrelsen 52 450 55 650 

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 1 300 1 300 

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 2 200 2 200 

BIN 4 Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering 2 300 2 500 

BIN 4 Gemensamma verksamheter 600 600 

BIN 4 Förvaltningskontoret     

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 

BIN 4 Upprustning idrottshallar 500 500 

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 

BIN 4 Familjecentral     

BIN 4 1:1 satsning år 1 - 9 9 000 9 000 

BIN 4 Teknisk utrustning förskolan     

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9 28 300   

BIN 4 Inventarier ny F-6 skola norr 12 300   

    Investeringsram bildningsnämnden 57 050 16 650 

KULN 4 Black Box     

KULN 4 Konstnärlig utsmyckning 500 500 

KULN 4 Konstinköp 300 300 

KULN 4 Inventarier 500 500 

KULN 4 Kick Bike bana 450   

KULN 4 RFID skolbibliotek     

KULN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget 200 560 

KULN 4 Streetbasketbana     

    Investeringsram kulturnämnden 1 950 1 860 

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 50 50 

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 800 1 800 

STN 4 Rådmannen     

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 

STN 4 Storköksutrustning 2 500 2 500 

STN 4 Måltidsmiljö yttre och inre 1 000   

STN 4 Matbil, fossilfri 600   

STN 4 Städmaskiner 300 300 
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Nämnd Kategori Benämning 2019 2020 

STN 4 Övriga IP     

STN 4 Lekplatser, parkutrustning 800 800 

STN 4 Växthuset, teknik och utrustning 500 400 

STN 4 Trädprojekt 300 300 

STN 4 Friluftsbad 50 50 

STN 4 Parker och grönytor 500 450 

STN 4 Automatbevattning park 200 200 

STN 4 Maskiner och fordon     

STN 4 Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning) 900 900 

STN 4 Utveckling - nya sporter 700   

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 100   

STN 4 Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)     

STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört 300   

STN 4 Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall 500   

STN 4 Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.) 150 150 

STN 4 Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor 700   

STN 4 Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner 450 1 800 

STN 4 Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet 600   

STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs     

STN 4 Ny konstgräsplan i Katrineholm     

STN 4 Djulö camping servicebyggnad 250 5 000 

STN 4 Djulö camping 250 650 

STN 4 Idrottens hus 16 200 16 200 

STN 4 Inventarier Idrottens hus personal Backavallen   300 

STN 4 Inventarier maskingarage Backavallen 300   

STN 4 Backavallen konvertering energi och kylsystem 19 000   

STN 4 Backavallen allaktivitetsanläggningar 300   

STN 4 Pressläktare 1 000   

STN 4 Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem     

STN 5 Beläggningsarbeten 7 000 7 000 

STN 5 Grusbelagda GC-vägar 200 200 

STN 5 Gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 

STN 5 Motionsspår 700 700 

STN 5 LED-belysning 3 000 3 000 

STN 5 Belysningsstolpar stabilitetsprovning 900 900 

    Investeringsram service- och tekniknämnden 62 800 44 350 

SOCN 4 Möbler och inventarier ny våning 100 100 

SOCN 4 Digitalisering - utveckling/datorprogram 100 100 

SOCN 1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 

    Investeringsram socialnämnden 800 800 

VIAN 4 Inventarier till lokaler 330 330 

    Investeringsram viadidaktnämnden 330 330 

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 

VON 1 Digitalisering trygg och effektiv hemgång     

VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 

VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 

VON 1 Diskdesinfektor 80 80 

VON 4 Sängar och madrasser 200 200 

VON 4 Ny teknik 400 400 

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 

VON 4 Ny gruppbostad, inventarier     

VON 4 Ny servicebostad, inventarier     

VON 4 Skogsbrynet, inventarier 700   
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Nämnd Kategori Benämning 2019 2020 

VON 4 Hjälpmedel 350 350 

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Dufvestrand   14 000 

    Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 2 980 16 280 

      
      Summa Total 178 360 135 920 

 
Fastighetsinvesteringar 2019-2020 

Förv Objekt 2019 2020 

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 7 900 3 000 

KFAB Parkeringshus Norr 55 000  

KFAB Brandstation 20 000  

KFAB Safirenhuset ventilation 11 000 11 000 

KFAB Safirenhuset utemiljö   

KFAB Totalt   93 900 14 000 

BIN Utemiljö förskolor/skolor 1 000 1 000 

BIN Ljudabsorbenter och akustik   

BIN Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor  1 600 200 

BIN Ny högstadieskola Järven 230 500  

BIN Ny F-6 skola Norr 165 000  

BIN Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan 60 000  

BIN Skogsborgsskolan. Ny idrottshall  30 000 

BIN Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola   

BIN Tillbyggnad förskola Karossen   

BIN Ny förskola vid Örnen   

BIN Totalt   458 100 31 200 

FAST Familjecentral   

FAST 
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 
myndighetskrav)  1 500 1 500 

FAST Totalt   1 500 1 500 

KULN Lokstallet bygghyttan 200 200 

KULN Black Box   

KULN Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet 3 750 
 KULN Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och äldreboende  3 250 3 250 

KULN Totalt   7 200 3 450 

STN Återvinningsstationer på förskolor och skolor   

STN Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr 800 800 

STN Ombyggnation och utemiljö kök  700 500 

STN Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum  2 800 
 STN Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler 200 200 

STN Totalt   4 500 1 500 

VIAN 
Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och 
behovsanpassning av personal- och utbildningslokaler   

VIAN Totalt   0 0 

VON Nytt äldreboende Duvestrand 255 000 
 VON Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden 3 100 3 000 

VON 
Ombyggnad av Furulidens gamla kök. Ersättningsbostäder för 
Skogsbrynet   

VON Skogsbrynet, om- och tillbyggnad 10 011 
 VON Totalt 268 111 3 000 
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Myndighetskrav     

BIN Larm förskolor 2 200 2 200 

BIN Ventilation skolor 500 500 

FAST Skyddsrum 2 000 
 VON Torvbrytarvägen 1. Nytt gemensamt kök i gruppbostaden.   

STN Fettavskiljare avlopp 2 000 2 000 

Myndighetskrav totalt 6 700 4 700 

    Div 200 totalt   840 011 59 350 

KULN Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln    2 500 

Div 100 totalt    2 500 

    Totalt div 200 + div 100 840 011 61 850 

 

Energibesparande åtgärder 

Förv Objekt 2019 2020 

FAST Miljö- och energibesparande åtgärder 3 000 3 000 

Totalt   3 000 3000 
 

Kommunens egna fastigheter 

Förv Objekt 2019 2020 

KFAB Stadsparken servering renovering      

KFAB Krämbols gård, rivning av ladugård   

KFAB Krämbols gård, nytt avlopp   

KFAB Stora Djulö   

KFAB Gröna Kulle, fönsterrenovering   

KFAB Arrendebostaden   

KFAB Akutbostäder, markarbeten   

KFAB 
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 
myndighetskrav)  150 150 

Div 600 Totalt  150 150 

 

Fastighetsinvesteringar KIAB 

Förv Objekt 2019 2020 

FAST Övriga oförutsedda investeringar 3 000   

FAST Akustik och brandskydd, DUD     

FAST Totalt   3 000 
 SOCN Tillbyggnad Västgötagatan 18 15 000   

SOCN Totalt   15 000  

Totalt   18 000  
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Bilaga 3: Redovisning tillfälliga medel, integrationsfond samt 
RUR 

Tillfälliga medel Belopp (mnkr) Nämnd Avser 

RUR 17,0     

Integrationsfonden 24,8     

varav beslut i budget 2016 0,1 KULN Medel för uppbyggnad av ungdomsverksamhet i Valla. 

varav beslut i budget 2018 0,5 KULN Tillfällig resursförstärkning för ungdomsverksamhet. 

varav beslut i budget 2018 5,0 BIN Resurser för volymökning barn och elever. 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 
 

  

varav beslut i bokslut 2017 2,0 KS För trygghetsåtgärder, exempelvis övervakningskameror. 

TOTALT 77,2 
 

  

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-03-29 KS/2018:158 - 211 
Infrastruktur 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Lokaliseringsutredning på Västra Stambanan 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 500 000 kronor som kommunens andel av den 

aktuella lokaliseringsutredningen på Västra Stambanan. Anslaget finansieras med 
medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 2018. 

2. Beslutet förutsätter att samtliga medlemmar i Västra Stambanergruppen fattar 
beslut om en tillkommande avgift för innevarande år samt att Regionförbundet 
Sörmland beslutar om medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Västra stambanan är ett nationellt intresse. Allt utredningsmaterial om behov, brister 
och problem i den södra delen är framtaget. Nuläget är väl dokumenterat. Scenariot 
och prognoserna för utvecklingen tydliggör nödvändigheten av en närtidssatsning i den 
befintliga infrastrukturen som skulle ge en omedelbar effekt för alla trafikslag på 
Västra stambanan. 

Trafikverkets tidigare bedömningar om stora brister i kapacitet och robusthet på Västra 
stambanan gäller fortfarande. Ett lås i detta nyckelstråk mellan Sveriges två största 
arbetsmarknadsregioner är sträckan Alingsås-Göteborg där lösningen, enligt 
åtgärdsvalsstudien för delen genom Västra Götaland, är ett ytterligare dubbelspår i ny 
sträckning. Västra stambanan klassas som Sveriges viktigaste järnväg vars betydelse 
för näringslivets godstransporter är helt avgörande. Banan är den spårbundna länken 
mellan Sveriges två största arbetsmarknadsregioner Stockholm/Mälardalen och Västra 
Götaland. 

Deltagarna på medlemsmötet för Västra Stambanegruppen i Alingsås den 29 januari 
2018 var därför överens om att under våren intensifiera arbetet med faktabearbetning 
och påverkan med anledning av regeringens kommande beslut om objekten i Nationell 
plan för transportsystemet 2018-2029. För att få medel till det intensifierade arbetet 
beslutade medlemsmötet om en tillkommande avgift innevarande år, fördelat efter 
folkmängd. Dessutom enades mötet om att hos respektive Regionförbund ansöka om 
medfinansiering för kostnaderna gällande lokaliseringsutredningen. Regionförbundet 
Sörmland har mottagit en medfinansieringsansökan som kommer att behandlas inom 
närmaste den tiden.

Ärendets handlingar
 Bilaga 1: PM Second opinion Västra Stambanan
 Bilaga 2: PM Stadsförtätning utmed Västra Stambanan
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Ärendebeskrivning
Västra stambanan är ett nationellt intresse. Allt utredningsmaterial om behov, brister 
och problem i den södra delen är framtaget. Nuläget är väl dokumenterat. Scenariot 
och prognoserna för utvecklingen tydliggör nödvändigheten av en närtidssatsning i den 
befintliga infrastrukturen som skulle ge en omedelbar effekt för alla trafikslag på 
Västra stambanan. 

Trafikverkets tidigare bedömningar om stora brister i kapacitet och robusthet på Västra 
stambanan gäller fortfarande. Ett lås i detta nyckelstråk mellan Sveriges två största 
arbetsmarknadsregioner är sträckan Alingsås-Göteborg där lösningen, enligt 
åtgärdsvalsstudien för delen genom Västra Götaland, är ett ytterligare dubbelspår i ny 
sträckning. 

Regeringen bör snarast tillse att en lokaliseringsutredning av ett ytterligare dubbelspår 
kommer tillstånd, med sikte på att utbyggnaden genomförs inom planperioden 2018-
2029. Argumenten för detta är goda: 

Västra stambanans nationella betydelse för godstrafiken
- Avgörande för möjligheten att uppnå en hållbar nationell godsstrategi.
- Ger förutsättningar för att nå klimatmålen 2030.
- Har direkt effekt på förutsättningarna för Göteborgs hamn och terminalerna i 

Katrineholm, Hallsberg och Falköping. 

Restidsvinsten ger förutsättningar för stationsnära hållbart samhällsbygge
- Stor reell potential för stadsförtätning av stationssamhällena i stråket. 
- Ger möjlighet att förverkliga regeringens strategiska samverkansprogram: Smarta 

städer samt Nästa generations resor och transporter.

Frigör kapacitet för persontrafik
- Möjliggör för fjärrtågen att köra Stockholm-Göteborg på 2 tim och 30 min.
- Ger förutsättningar för att dubblera pendeltågstrafiken på befintlig bana.

Västra stambanan klassas som Sveriges viktigaste järnväg vars betydelse för 
näringslivets godstransporter är helt avgörande. Banan är den spårbundna länken 
mellan Sveriges två största arbetsmarknadsregioner Stockholm/Mälardalen och Västra 
Götaland. 

Godstransporterna ökar väsentligt och Trafikverkets prognoser är en fortsatt kraftig 
ökning på både väg och järnväg, där vägtransporterna står för den största andelen. Det 
är betydande godsvolymer som transporteras genom Västra Götaland, mycket på grund 
av att Nordens största hamn ligger i Göteborg. Överflyttningen från väg till järnväg har 
stora svårigheter på grund av kapacitetsbrist i Göteborgsregionen. Kapacitetsbristen är 
hämmande för all utveckling, såväl näringslivets tillväxt som regionförstoring. 

Trafikverket har det senaste decenniet påpekat utöver bristande kapacitet också 
robusthet. Banan är mycket hårt belastad med trafikering av fjärrtåg, regiontåg, 
pendeltåg och godståg på samma två spår. Detta har medfört att stambanan är den som 
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flest gånger på det svenska järnvägsnätet förklarats för överbelastad. Ett avbrott på 
Västra stambanan får snabbt stora ekonomiska konsekvenser, både samhälls-
ekonomiska och företagsekonomiska. Störst är utmaningarna på sträckan Alingsås–
Göteborg. Här har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie 2015, som tydligt visar 
på bristen.

Sedan 2015 har flera utredningar om sträckan Alingsås-Göteborg genomförts. Bland 
annat visar dessa att ytterligare dubbelspår på sträckan är bland de mest lönsamma 
trafikinvesteringar som går att göra i landet och skulle:
 
- Korta restiden Stockholm-Göteborg ner till 2 timmar och 30 minuter.
- Öppna minst två godstågskanaler under högtrafik till/från Göteborgs Hamn.
- Vidga arbetsmarknadsregionen. 
- Fördubbla pendeltågstrafiken Alingsås-Göteborg på befintlig bana.
- Möjliggöra minst 23 000 bostäder i stationsnära lägen.  

Med ytterligare ett dubbelspår Alingsås–Göteborg i ny sträckning kan robustheten 
uppnås under planperioden fram till 2029. 

I förslaget till ny plan för transportinfrastrukturen har Trafikverket prioriterat ned ovan 
nämnda sträcka och valt att inte peka ut den som brist.  Detta medför att behoven på 
sträckan Alingsås-Göteborg inte kommer behandlas i nästa nationella plan. Frågan om 
vad som händer om inte Regeringen ändrar Trafikverkets förslag och vad de 
samverkande kommunerna kan göra då har diskuterats. 

Deltagarna på medlemsmötet för Västra Stambanegruppen i Alingsås den 29 januari 
2018, var därför överens om att under våren intensifiera arbetet med faktabearbetning 
och påverkan med anledning av regeringens kommande beslut om objekten i Nationell 
plan för transportsystemet 2018-2029. För att få medel till det intensifierade arbetet 
beslutade medlemsmötet om en tillkommande avgift innevarande år, fördelat efter 
folkmängd, enligt nedan. 

Kommun Folkmängd* Andel Fördelning
Gnesta                                            10 861 0,0405 202 326 kr
Flen                                              16 830 0,0627 313 520 kr 
Katrineholm                                       33 722 0,1256 628 195 kr
Vingåker                                          9 099 0,0339 169 502 kr
Töreboda                                          9 435 0,0352 175 761 kr
Skövde                                            54 133 0,2017 1 008 424 kr
Falköping                                         32 806 0,1222 611 131 kr
Herrljunga                                        9 486 0,0353 176 711 kr
Vårgårda                                          11 295 0,0421 210 410 kr
Alingsås                                          40 045 0,1492 745 984 kr
Lerum                                             40 692 0,1516 758 036 kr
Summa 268 404 1,0000 5 000 000 kr
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* SCB. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2016 och 
befolkningsförändringar 1 oktober - 31 december 2016.

Förvaltningens bedömning
Katrineholms kommun är sedan en tid tillbaka fullvärdiga medlemmar i Västra 
Stambanegruppen. Anledningen till detta är att Västra Stambanan inte bara är av ett 
stort nationellt intresse utan också i högsta grad är en viktig förbindelse till omvärlden 
för vår kommun med tanke på arbetspendling, studier, godstransporter m.m. 

Tyvärr har banan alltför stora kapacitetsbrister varför alla förbättringsåtgärder, även 
om de sker i en annan region, måste hälsas med tillfredställelse. Om de föreslagna 
åtgärderna med ett nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg genomförs kommer 
det även att påverka trafikeringen positivt på Västra Stambanan i vår del av landet. 
Förvaltningen anser det därför viktigt att den aktuella lokaliseringsutredningen 
genomförs.

 
Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Akten, Västra stambanegruppen, kommunledningsförvaltningen
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Sammanfattning 

På uppdrag av Västra Stambanegruppen har Sweco granskat Trafikverkets 

Åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan genom Västra Götaland” i syfte att lyfta fram de 

aspekter som kan stärka utvecklingen av Västra Stambanan samt identifiera värdefulla 

kompletteringar till utredningen. 

Sweco delar Åtgärdsvalsstudiens slutsats om att punktåtgärder i infrastrukturen inte är 

tillräckliga för att möta efterfrågan på gods- och persontransporter på befintlig sträcka, 

varken på medellång eller på lång sikt. För att järnvägstrafiken ska kunna utvecklas i 

enlighet med regionala mål samt tillgodose marknadens behov av långväga och effektiva 

person- och godstransporter krävs omfattande kapacitetshöjningar.   

Det kan emellertid konstateras att Åtgärdsvalsstudien saknar en kommersiell värdering av 

möjligheterna att utveckla den långväga person- och godstrafiken på Västra 

Stambanan. Det framgår inte heller hur föreslagna utbyggnader på Västra stambanan 

bidrar till en överflyttning av gods från väg till järnväg, främjar godssatsningar i 

Göteborgsområdet eller hur klimatmålen kan uppnås. Ett undantag är föreslagna åtgärder 

som möjliggör förbikörning av längre godståg. 

Sträckan Alingsås – Göteborg bör byggas ut som ett samlat projekt med två nya spår 

så snart finansiellt utrymme finns för att största möjliga positiva effekt ska uppstå och för 

att minska restiderna för region-, fjärr och godståg. För att nå målen om reducerade 

restider bör dubbelspåret dras i en ny sträckning med högre hastigheter och inte längs 

befintlig bana. På så sätt erhålls den mest gynnsamma linjedragningen ur såväl 

miljöhänsyn som ur trafikeringsperspektiv. I Åtgärdsvalsstudien är emellertid alternativet 

dubbelspår i ny sträckning längre än befintlig bana.  

Två nya spår Alingsås – Göteborg behöver ses över i syfte att identifiera optimal 

lokalisering samt med uppdaterade kostnads- och nyttoanalyser. Rekommendationen är 

att detta görs snarast i en fördjupad lokaliseringsutredning för att ge korrekta 

ingångsvärden och beslutsunderlag vid upprättandet av den Nationella transportplanen 

2018-2029. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra 

Götaland. Rekommenderade åtgärder enligt Fyrstegsprincipen har identifierats och utgör 

underlag för nästa Nationella transportplan 2018-2029. 

Swecos uppdrag har varit att utifrån Trafikverkets publicerade material utvärdera 

innehållets tillförlitlighet och belysa olika aspekter som kan vara viktiga för utvecklingen 

av järnvägssystemet på aktuell sträcka. 

Beställare av utredningen är Västra Stambanegruppen, ett samarbete mellan 

kommunerna längs Västra Stambanan mellan Göteborg och Töreboda. Organisationen 

arbetar för att tågtrafiken på Västra stambanan ska utvecklas och att banans kapacitet 

ska säkerställas för att möta marknadens efterfrågan på person- och godstransporter i 

stråket.  

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm knyter ihop Sveriges två största 

storstadsregioner och är i dagsläget hårt belastad. Banans kapacitet, särskilt på sträckan 

Alingsås – Göteborg, utnyttjas maximalt vilket medför stora risker för störningar och 

bristande punktlighet. Önskemål om utökad trafik och kortade restider, både vad gäller 

person- och godstransporter, kan inte tillgodoses utan att större åtgärder genomförs. 

1.2 Avgränsning 

Det studerade materialet utgörs av Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan 

genom Västra Götaland” med tillhörande underlagsrapporter och remissvar. Andra 

utredningar gällande Västra Stambanans utveckling har inte inkluderats i uppdraget. 

Vi har valt att fokusera på de Steg 4-åtgärder som föreslagits på lång sikt, det vill säga 

bortom nuvarande nationella plan för transportsystemet 2014-2025. 

 

2 Marknad 

Den regionala och lokala trafiken är politiskt målstyrd mot ökat resande och är i dagsläget 

till viss del subventionerad av samhället. Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035 

har legat till grund för de trafikupplägg utifrån vilka åtgärderna i åtgärdsvalsstudien 

analyseras. Målbilden har ett uttalat regionalt perspektiv och omfattar specifikationer om 

antal tåg per timme för olika relationer och tidsscenarier. 

För den internationella (gränsöverskridande) och nationella tågtrafiken finns inga tydligt 

utpekade mål, den är i huvudsak affärs- och efterfrågestyrd. Dock finns en politisk vilja, 

utan tydliga styrmedel, om att öka det långväga resandet med tåg och en överflyttning av 

gods från väg till järnväg. De transportpolitiska nationella målen är generella och går inte 
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att översätta till antal fjärrtåg och godståg per timme till skillnad från de regionala mål-

bilderna. Detsamma gäller målen i EU:s vitbok för transportsystemet, vilka anger att 50 % 

av person- och godstrafiken på längre avstånd (>300 km) ska gå via järnväg eller vatten-

vägar utan vidare specificera utbudet. 

Denna skevhet gör att de lokala och regionala målen får stort utrymme och tränger i viss 

mån ut de kommersiella intressena för järnvägstransporter på en avreglerad marknad i 

Åtgärdsvalsstudien. I stället antas en överflyttning av resande till Götalandsbanan när 

den är utbyggd och att godset transporteras den längre körvägen väster om Vänern.  

Åtgärdsvalsstudien saknar en kommersiell värdering av möjligheterna att utveckla de 

långväga persontågen och godstrafiken på Västra Stambanan. Synsättet är antingen på 

eller av, utveckling eller avveckling. 

2.1 Godstrafik  

För vissa varor och produkter är ledtiden avgörande för transportvalet, för andra typer av 

gods fungerar transporten som en mellanlagring. Kort körtid mellan två noder i järnvägs-

systemet kan vara avgörande för transportvalet varför en utveckling med fler möjligheter 

för persontåg att köra förbi godståg bidrar till allt längre körtid och därmed förlorade 

affärer/konkurrenskraft för godstågsoperatörerna. Dessutom är långa körtider arbetstids-

relaterat vilket kan medför extra lokförarbyten, dvs. högre produktionskostnaderna som i 

förlängningen påverkar priset på transporten.  

En ny sträckning ger inte per automatik en överflyttning av godståg och därmed lägre 

buller och vibrationsnivåer eller färre farliga godstransporter genom samhällen på befintlig 

sträcka. Ett sätt att lösa miljöproblematik från godståg på Västra stambanan är att flytta 

problemet till Norge-/Vänernbanan väster om Vänern. En annan mer kreativ lösning kan 

vara att bygga en ny sträckning i mindre känslig miljö som tidigt styr godstrafiken mot 

olika destinationer i Göteborgsområdet och som företrädesvis nyttjas nattetid för att 

minska buller och vibrationer i tätorter på befintlig sträcka. 

Ur ett kapacitetsperspektiv har godståg och lokaltåg ungefär samma medelhastighet och 

bör därför samköras på samma spår. På sträckan Alingsås-Göteborg har godstågen en 

något högre medelhastighet jämfört med lokaltågen eftersom de har flera stopp för 

resandeutbyten. En uppenbar risk som kan medföra ytterligare förlängning av gods-

tågens körtid är nya stationer efter sträckan om det inte skapas möjligheter för godståg 

att köra förbi lokaltåg med uppehåll. Branschföreningen Tågoperatörerna är också starkt 

kritisk i sitt remissvar till att föreslagna åtgärder inte bidrar till godstågens framkomlighet 

på lång sikt och som möjliggör att minst 2 tåg/timme kan framföras i persontrafikens 

rusningstid.  

En viktig parameter, som är avgörande för godstransporternas effektivitet och 

produktivitet på järnväg, är tågens fyllnadsgrad. I Åtgärdsvalsstudien uppskattar man den 

genomsnittliga nettovolymen gods till 400 ton per tåg. I dagsläget ansöker järnvägs-

företagen om att köra 630 m långa godståg med ett Rc-lok som kan dra 1 600 ton och en 

nettovolym gods på 1000-1200 ton. Till år 2030 skall det enligt EU-direktiv vara möjligt att 

köra ännu mera gods med 740 m långa godståg (svenska kravet är 750 m) och 
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linjehastighet 100 km/h på TEN-T nätet, bl.a. på Västra stambanan. Vidare innebär 

Sveriges klimatmål för transportsektorn år 2050 att nettoutsläppen av klimatgaser ska ner 

till en nivå nära noll. I Göteborgsområdet indikerar flera projekt en utökad satsning på 

godstrafiken, bl.a. ombyggnad av Sävenäs rangerbangård som ska klara 750 m långa 

godståg, nyetablering av kombiterminaler anpassade för 750 m långa godståg, dubbel-

spår på hamnbanan, Göteborg Hamns planer på att hantera ökade godsvolymer och 

utveckling av en ny terminal på en yta av 220 000 m².  

Det framgår inte i Åtgärdsvalsstudien hur föreslagna utbyggnader på Västra stambanan 

bidrar till en överflyttning av gods från väg till järnväg, främjar godssatsningar i 

Göteborgsområdet och hur klimatmålen kan uppnås. Ett undantag är föreslagna åtgärder 

som möjliggör förbikörning av längre godståg. 

2.2 Persontrafik 

För persontrafiken är pris, komfort, tillgänglighet, snabb och tillförlitlig restid konkurrens-

medel mot andra transportslag. Prisutvecklingen på biljetter avgörs utifrån konkurrens-

situationen om olika kundsegment och fastställs utifrån företagsekonomiska analyser. 

Komforten utvecklas utifrån utvalda kundsegment och marknadsnisch mot ett traditionellt 

järnvägsföretag eller ett modernt resebolag. Restiden hos de olika kundsegment 

värdesätts olika men trenden är att vi eftersträvar kortare restider som är tillförlitliga vilket 

också utgör ett val tillsammans med tillgängligheten som den enskilde resenären gör för 

att ta sig mellan två platser. 

Regionförstoring är ett uttalat mål för Västra Götaland. Det långväga resandet inom 

regionen och restiden för detta lyfts fram som avgörande för ökad regionförstoring. 

Samtidigt är styva tidtabeller och hög turtäthet styrande för trafikuppläggen, vilket till viss 

del försvårar ett effektivt utnyttjande av banan och kortade restider för de längre 

transporterna. I utredningens utvärdering av olika åtgärdsalternativ framstår emellertid 

kortad restid, framförallt för långväga personresor och godstransporter, som underordnat 

strävan efter högre turtäthet och ökat utbud. Detta är troligtvis en följd av avsaknaden av 

tydliga restidsmål för dessa trafikupplägg.  

2.3 Åtgärdsvalsstudiens målbild på lång sikt 

Åtgärdsvalsstudiens målbild på lång sikt baseras på antagandet att all snabbtågstrafik 

mellan Göteborg och Stockholm flyttas över till Götalandsbanan. Fjärrtågen längs 

sträckan antas få fler uppehåll och fungera som regionexpresståg, se figur nedan. Vår 

bedömning är dock att det med stor sannolikhet kommer finnas en marknad för snabbtåg 

på Västra Stambanan även efter Götalandsbanans öppnande då biljettpriserna för 

höghastighetstågen antas bli dyrare och att dagens mellanmarknader även framledes vill 

ha tillgång till korta restider. De olika trafikkoncepten kan därmed komma att attrahera 

olika kundsegment och olika geografiska mellanmarknader. Bedömningen är att 

antagandet om att i stort sett allt ändpunktsresande kommer att flytta över till Götalands-

banan har påverkat ambitionsnivån vad gäller målen för de långväga resorna i 

Åtgärdsvalsstudien. 
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Figur 1. Framtida trafikutbud på Västra stambanan enligt Åtgärdsvalsstudien. 

Åtgärdsvalsstudiens målbild för godstrafiken ger en än mer oroande bild om utvecklingen, 

samtidigt som det sker stora godssatsningar i Göteborgsområdet. I branschen finns en 

ambition att förbättra produktiviteten i transporterna genom att nyttja fordonsflottan över 

hela dygnet, inte bara nattetid. Branschföreningen Tågoperatörerna framför också detta i 

sitt remissvar, att minst 2 godstågslägen måste finnas tillgängligt under persontrafikens 

högtrafiktid. 

3 Förväntad effekt 

Enligt Åtgärdsvalsstudien kommer ytterligare spårkapacitet krävas för att nå målbilden på 

lång sikt. Här analyseras de olika utbyggnadsalternativen som tas upp i utredningen samt 

deras förväntade effekt.  

3.1 Etappvis utbyggnad 

I Åtgärdsvalsstudien har olika varianter av etappvis utbyggnad studerats. Huvud-

alternativen är nytt dubbelspår för etapperna Alingsås – Floda/Stenkullen respektive 

Floda/Stenkullen – Göteborg samt för hela sträckan Alingsås – Göteborg.  

Utredningen konstaterar att det är först när hela sträckan Göteborg – Alingsås är utbyggd 

till fyrspårssystem som de stora positiva effekterna kan förväntas uppstå. Vid etapp-

utbyggnad förflyttas endast flaskhalsarna i systemet. Med två dubbelspår mellan 

Göteborg och Alingsås kan de långsammare pendeltågen separeras från övrig trafik och 

målen om såväl kortad restid för region-, regionexpress- och fjärrtåg som hög turtäthet 

och tillgänglighet för pendeltågen uppnås.  
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Tabell 1 nedan är ett urklipp ur Åtgärdsvalsstudiens bedömning av måluppfyllelsen på 

lång sikt och visar tydligt att alternativet med nya spår Alingsås-Göteborg förväntas ge 

störst positiv effekt. Anmärkningsvärt är att den kortare sträckan Alingsås-Floda ger 

samma värde på restid och punktlighet som Floda-Göteborg och omvänt avseende 

turtäthet till Alingsås trots att flaskhalsen, dubbelspåret Floda-Alingsås, inte byggs ut.   

 

Tabell 1. Värdering av mål och utbyggnad Västra stambanan 

3.2 Ny eller befintlig sträckning 

En utbyggnad längs befintliga bana möjliggör etappvis utbyggnad samt separering av 

långsam och snabbare trafik, vilket ger ett kapacitetstillskott och homogenisering av 

hastighetsnivåer. En risk med etappindelning i anslutning till befintlig sträcka är att den 

mest gynnsamma linjedragningen ur såväl miljöhänsyn som trafikeringsperspektiv inte 

kan erhållas. Med en utbyggnad i ny sträckning skulle restiderna kunna minskas för 

region- och fjärrtåg då de nya spåren kan byggas med högre hastighetsstandard och 

kortare väg.  

I Åtgärdsvalsstudien verkar möjligheten att kunna dela upp utbyggnaden i etapper 

begränsat möjliga sträckningsalternativ då kopplingspunkter till befintlig bana 

eftersträvats mellan Alingsås och Göteborg. I underlagsrapporten ”Nya spår Alingsås – 

Göteborg” beskrivs befintlig bana som längdmässigt kortare än utbyggnad i ny sträckning. 

Som jämförelse redovisas även dagens längdmätning enligt Trafikverkets Linjebok 

eftersom den avviker från utbyggnadsetappernas längd på befintlig sträcka.   
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Sträcka 
Längdmätning 

Linjeboken (TRV) 

Utbyggnadsetapp 

befintlig sträcka 

Utbyggnadsetapp 

ny sträcka 

Alingsås – Floda/Stenkullen 

(mätt från Alingsås till Floda) 
18,0 km 14,4 km 15,2 km 

Floda/Stenkullen – Göteborg 

(mätt från Olskroken) 
25,0 km 24,4 km 27,7 km 

Tabell 2. Olika källor ger olika avstånd – Trafikverkets Linjebok resp. Åtgärdsvalsstudien. 

Att alternativet med ett dubbelspår i ny sträckning som studerats blir längre än befintlig 

bana medför också att kostnaden för det alternativet beräknas bli högre (ca 2 mdkr per 

delsträcka). 

Anledningen till att sträckan blir kortare vid utbyggnad efter befintlig sträcka kan härledas 

till partiella linjerätningar. När det gäller den nya sträckningen kan det finnas fog för 

förlängning om det kan motiveras, men det geografiska intrycket är att ny sträckning blir 

rakare och därmed kan en högre hastighet erhållas. Figur 2 nedan illustreras nya 

sträckningarna geografiskt i motsats till Åtgärdsvalsstudien som visuellt redovisar en 

annorlunda profil där befintlig linje är rak och nya sträckningar är kurviga.  

 

Figur 2. Geografisk beskrivning av olika utbyggnadsetapper enligt Åtgärdsvalsstudien.  

Ytterligare en parameter som lyfts fram är ”flygande förbigångar”, dvs. när snabbare tåg 

kör förbi ett långsammare tåg på två parallella spår i samma körriktning utan att något av 

tågen behöver stanna. Denna sträcka har i studien bedömts vara minst 1,5 mil lång för att 

uppnå funktionen, vilket innebär att deletappen Alingsås-Floda är för kort. Det krävs 

också en mycket hög precision för att ett långväga tåg ska träffa sitt tidsfönster vid 

”flygande förbigångar” och möjligheterna försvinner snabbt om tågförseningar uppstår. 

Detta förstärks också av att fokus på kapacitetsutredningen utgår från trafikering enligt 

Målbild 2035 för Västra Götaland, inte att förkorta restiden genom högre hastighet för 

genomgående regional- och fjärrtåg som främjar utvecklingen av den kommersiella 

tågtrafiken. 
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3.3 Fysiska och ekonomiska förutsättningar 

Landskapets karaktär och det trånga utrymmet som finns efter befintlig sträckning ökar 

svårigheterna att bygga järnväg, särskilt utpekade sträckor är Sävenäs-Aspen, Lerum-

Floda, Norsesund samt inom Alingsås tätort. Förutsättningarna för järnvägsutbyggnad på 

dessa sträckor är därför förenade med stora osäkerheter och kräver fördjupad utredning 

för att ge en korrekt kostnadsjämförelse mellan utbyggnad i befintlig sträcka eller 

alternativ järnvägsdragning på ny sträckning med andra markförhållanden. 

En annan aspekt som också påverkar kostnadsbilden är val av byggmetod och val av 

järnvägsteknisk byggteknik. När det gäller byggmetoden kan exempelvis tunneldrivning i 

berg ge lägre kostnader än öppna lösningar, s.k. ”cut-and-cover” som täcks in av ett 

betongtråg. Val av järnvägsteknisk byggteknik kan exempelvis ske mellan traditionella 

ballasterade spår till lägre investeringskostnad jämfört med dyrare ballastfria spår (s.k. 

”slabtrack”) som förvisso ger lägre underhållskostnad på lång sikt.   

Dessutom måste byggbarheten i närhet till trafikerade spår på befintlig sträcka anpassas 

efter tågtrafiken vilket göra att produktionskostnaderna blir höga. Viktigt att notera är att 

Västra stambanan fungerar som ett blodomlopp genom Västra Götaland. Bryts flödet 

pga. långvariga avstängningar vid ombyggnader så ger det stora konsekvenser på 

resandet och godshanteringen ur flera perspektiv, såväl internationellt och nationellt som 

regionalt och lokalt. 

En rimlig slutsats av detta är att kostnaderna blir större för utbyggnad två spår i befintlig 

sträckning än en ny dragning där större hänsyn kan tas till landskapet egenskaper och att 

konflikten med den dagliga tågtrafiken under byggperioden minimeras. 

I Åtgärdsvalsstudien har en översiktlig kostnadsbedömning gjorts för utbyggnad nya spår 

mellan Alingsås och Göteborg samt. 

Sträcka Befintlig 

sträckning 

Ny sträckning 

Alingsås-Floda 5 mdr 6 mdr 

Floda-Göteborg 8 mdr 10 mdr 

Alingsås-Göteborg 12 mdr 14 mdr 

Tabell 3. Trafikverkets kostnadsbedömning för nya spår i befintlig respektive ny sträckning. 

Bedömningen av kostnader för nya spår tolkas innehålla två nya spår inklusive planskild 

anslutning till Sävenäs bangård för utbyggnad mot Göteborg. Kostnaderna för mindre 

investeringar och upprustning av befintlig järnväg oavsett val av befintlig eller ny 

sträckning för två nya spår är oklart om de ingår. 
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3.4 Samhällsekonomiska kalkyler 

Åtgärdsvalsstudien innefattar samhällsekonomiska kalkyler för de olika utbyggnads-

alternativen. Alternativet nya spår Alingsås – Floda uppvisar störst samhällsekonomisk 

lönsamhet vilket kan härledas till att investeringskostnaden är lägre än för de två andra 

alternativen. Nya spår Floda – Göteborg får också en positiv nettonuvärdeskvot.  

Att bygga ut hela sträckan Alingsås – Göteborg förväntas ge ”stor positiv effekt” på i 

princip alla åtgärdsvalsstudiens mål i den kvalitativa bedömningen. Den sammanvägda 

samhällsekonomiska lönsamheten bedöms dock som osäker. De höga investerings-

kostnaderna ger en negativ nettonuvärdeskvot. Ett annat, kortare sträckningsalternativ än 

det studerade, utan kopplingspunkter till befintlig bana mellan Alingsås och Göteborg, 

skulle kunna innebära minskade investeringskostnader, kortare restider och därmed 

högre samhällsekonomisk lönsamhet. 

Här bör även noteras att effekterna och nyttorna av utbyggnaden värderats utifrån 

Trafikverkets basprognos 2030. Detta innebär att varken antalet prognosticerade godståg 

eller persontåg påverkas av de åtgärder som studeras. De positiva effekter som den 

trafikökning ett nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg medför är ej medräknade. 

Basprognosen bygger på antagandet att endast redan beslutade infrastrukturåtgärder är 

medförda. Det är alltså inte en prognos över den förväntade efterfrågan på tågresor utan 

snarare ett scenario över vilket resande som är möjligt givet de kapacitetsbegränsningar 

som finns i systemet.  

Att låta befintliga kapacitetsbegränsningar styra resandeprognoserna vilka i sin tur styr 

vilka åtgärder som bedöms som nödvändiga för att stärka kapaciteten leder till ett cirkel-

resonemang. Resandet antas inte öka eftersom tillräcklig kapacitet saknas, men om 

resandet inte ökar finns heller inget underlag för att motivera större kapacitets-

utbyggnader. Ett fyrspårssystem mellan Alingsås och Göteborg torde medföra en 

resandeökning på järnväg och möjliggöra en överflyttning från andra transportslag då 

utbudet kan öka kraftigt jämfört med om inga utbyggnader genomförs. De positiva 

effekterna av detta bör tas med i den samhällsekonomiska bedömningen av 

åtgärdsförslaget. 

 

4 Utblick – dubbelspår Alingsås-Göteborg 

Nedan presenteras ett antal utblickar i syfte att bredda angreppssättet i arbetet med att 

stärka Västra Stambanans kapacitet samt för att ytterligare betona vikten av att ett nytt 

dubbelspår Alingsås – Göteborg byggs ut i sin helhet och läggs i en ny sträckning. 

4.1 Separerade eller integrerade trafiksystem 

Det svenska järnvägsnätet är i huvudsak integrerat. Med det avses att oavsett trafik-

system, t.ex. lokal-, regional-, fjärr- och godståg, framförs tågtrafiken på gemensamma 

spår med spårförbindelser mellan varandra i ett flerspårssystem. Det motsatta 

förhållandet är när trafiksystem skiljs från varandra, exempelvis särskilt utformade banor 
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för spårvagn och pendeltågssystem kring storstadsområden, höghastighetståg samt 

godståg till industriområden. Däremot kan trafiksystem ha olika karaktär av separering; 

administrativa (avtal), marknadsdrivna och/eller anläggningstekniska. Trafiksystem som 

är administrativt och marknadsdrivet separerade kan trafikera ett integrerat järnvägsnät 

medan anläggningsteknisk separering har fysiskt separerade spårsystem. 

Det finns en uppfattning om att separerade system generellt presterar bättre än 

integrerade system. Argumenten är att homogena trafikupplägg med samma medel-

hastighet minskar riskerna för följdförseningar. Även teorier om järnvägens kapacitets-

samband visar att separering av trafiksystem kan vara fördelaktigt för trafik med hög 

frekvens och homogen trafikering eftersom det fungerar mer robust, ger fler tåg och 

bättre punktlighet än vid blandad trafikering. Kapacitetsutnyttjande och punktlighet hänger 

intimt ihop i så motto att en för hög belastning i form av antal tåg ger ökad risk för följd-

förseningar oavsett om trafiksystemet är integrerat eller separerat. Integrerade system är 

att föredra när järnvägssystemet eftersträvar mångfald, dvs. man vill nå ut med tågtrafik 

till olika kundsegment med olika preferenser i olika relationer. Det förutsätter att det finns 

en driftkompatibel järnvägsanläggning som kan trafikeras av fordon med olika prestanda, 

utformning och trafikupplägg. 

I Göteborgsområdet är statens järnvägsnät utformat som ett integrerat järnvägssystem 

med viss separering av person- respektive godstrafik med anpassade funktioner, t.ex. på 

Göteborg Central respektive Sävenäs rangerbangård. Detta är i huvudsak en marknads-

driven separering och beror främst på att olika trafiksystem vänder sig till olika marknader 

(olika resandesegment och godshantering). Dessutom tenderar Göteborg att gå mot ett 

systemmönster som kan jämföras med utvecklingen i Stockholm och kring större städer 

internationellt. Med Västlänken tar järnvägen ett steg mot en separering av lokal- och 

regionaltågssystemet från övrig tågtrafik. Huruvida detta mönster kommer spridas vidare 

ut i järnvägsnätet är för tidigt att säga. 

4.2 Framkomlighetspåverkan infrastruktur 

Ytterligare en dimension är den komplexa järnvägsstrukturen i centrala Göteborg där 

Olskroken utgör ett ”nålsöga” eller ett nav som sorterar tågen som ska passera till och 

från olika destinationer. I studien tas denna komplexitet med som en hänvisning till andra 

pågående projekt, vilket gör det svårt att värdera effekterna av åtgärderna på Västra 

stambanan i sin helhet.  

”Göteborgspusslets” dilemma är att de flesta tågen har beröring med ”nålsögat” 

Olskroken. De beroenden som uppstår påverkar framkomligheten, t.ex. när tåg korsar 

varandras körvägar och när spår vid plattform är upptaget kan köbildning uppstå. De 

effekter som eftersträvas på Västra stambanan är kort restid för snabba och 

genomgående persontåg, möjliggöra för ökat antal godstågslägen som tidigt kan styras 

till rätt destination, samt skapa förutsättningar för att utveckla den lokala och regionala 

trafiken. I detta scenario krävs att ”Göteborgspusslet” inte är ett hinder och att sträckan 

Alingsås-Göteborg inte har framkomlighetsproblem för olika tågprodukter. 



  

   

 
 

11 (14) 
 

PM 

2016-05-10 

UTGÅVA 2.0 

SECOND OPINION – ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄSTRA STAMBANAN 

 

 

Sträckan Alingsås-Göteborg kan utvecklas både som integrerade eller separerade 

trafiksystem, antingen som anläggningstekniskt eller marknadsdrivet separerade. 

Blandningen av olika persontågsupplägg och att godstrafiken är frekvent kräver att 

järnvägsnätet utformas flexibelt och kan erbjuda en mångfald av olika trafiksystem med 

olika prestanda och behov. En marknadsdriven separering på ett fyrspårssystem där 

långsammare lokal- och godståg samsas på två spår och genomgående region- och 

fjärrtåg på två andra spår ger homogenare trafikering som möjliggör fler tåg samt 

behovsanpassade uppehållsmönster och restider.  

Om vi bortser från ”Göteborgspusslet” och kapacitetsbegränsningar öster om Alingsås 

skulle ett utbyggt fyrspårsystem på sträckan Alingsås-Göteborg i ena riktningen kunna 

innebära 4-6 lokaltåg hela vägen till Alingsås, 3-4 godståg i persontrafikens rusning och 

10-12 tåg på de snabbare spåren. Ett nytt dubbelspår behöver inte fysiskt ligga nära det 

befintliga dubbelspåret, utan kan med fördel läggas i ny dragning utanför tätorterna längs 

befintlig sträcka. Därmed skulle alla godståg kunna styras över på de nya spåren nattetid 

för att minska störningar i form av buller och vibrationer. 

4.3 Framkomlighetspåverkan fordon 

I de flesta internationella snabbtågssystem har man eftersträvat att bygga järnvägen så 

rakt som möjligt för att få ut effekterna av fordonens prestanda och uppnå korta restider. 

Historiskt har man valt en annan linje i Sverige, att hålla nere infrastrukturkostnaderna 

och utvecklat ett snabbtåg (SJ2000) som skulle kunna köra på de befintliga banorna utan 

större upprustningar eller linjerätningar. Konsekvensen av detta val har med tiden 

inneburit att tåg som har de egenskaper som efterfrågas på den svenska infrastrukturen 

utgör en väldigt begränsad marknad och tågen måste specialbeställdas från fordons-

tillverkarna till mycket höga kostnader eftersom de avviker från standardutförandet. Den 

avgörande skillnaden är att tåget är konstruerat med mjuka boggier och korglutning så att 

det kan köra med högre hastighet på kurviga banor med god komfort inne i vagnen vilket 

ger kortare restider. Uppstickaren MTR Express som konkurrerar med SJ AB har valt en 

standardprodukt med stela boggier utan korglutning (FLIRT Nordic, X74) som sitt 

snabbtågskoncept mellan Stockholm och Göteborg.  

 

Bild 1. MTR Express snabbtåg och SJ AB snabbtåg SJ2000. 
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Som jämförelse kan nämnas att SJ2000 får köra 30 % över skyltad hastighet medan 

MTR-tågen endast får köra med 10 % överhastighet. På en avreglerad marknad är det 

mycket viktigt att åtgärda begränsningar i infrastrukturen genom att bygga bort kurvor på 

befintligt järnvägsnät genom linjerätning eller helt nya linjedragningar, dels för att få en 

harmonisering mellan infrastruktur och fordon, dels för att få marknadssituation med 

konkurrens på lika villkor. En sådan sträcka som är kurvig och kritisk för att upprätthålla 

korta restider är delavsnitt mellan Göteborg och Alingsås.  

En enkel körtidsberäkning har gjorts för att illustrera skillnaderna mellan olika tågtyper 

och framtida ansats om maxhastigheter på 200 respektive 250 km/h. I Tabell 3 nedan 

redovisas möjlig restid på sträckan Alingsås-Olskroken med utgångspunkt från att alla 

hastighetsvarianter redovisar samma banlängder. 

Sträcka Körtider (mm:ss) 

Linjeboken MTR Express SJ2000 200 km/h 250 km/h 

Alingsås-Floda (18 km) 09:42 08:54 07:54 05:24 04:18 

Floda-Olskroken (25 km) 12:54 11:48 10:36 07:30 06:00 

Alingsås-Olskroken (43 km) 22:36 20:42 18:30 12:54 10:18 

Tabell 3. Olika körtider med olika hastighetsförutsättningar. 

Noterbart är att körtiderna påverkas av banans skyltade hastighet och banans största 

tillåtna hastighet som anges i linjeboken. SJ2000 skulle kunna köra fortare men banans 

största hastighet tillåter inte i vissa kurvor en hastighet mer än ca 20 % över skyltad 

hastighet.  

Skillnaden mellan SJ2000 och MTR Express är drygt 2 minuter i körtid. Det här ger dock 

inte den verkliga körtiden för dessa tåg eftersom det vid konstruktion av tågens tidtabeller 

läggs till ett antal körtidspåslag som i huvudsak är kvalitetsrelaterade. Vid jämförelse 

mellan två likvärdiga upplägg med tre mellanliggande stationsuppehåll från Stockholm till 

Göteborg är restiden för SJ2000 3:05 timmar medan MTR Express har en restid på 3:19. 

På sträckan Alingsås-Göteborg är körtiden 25 minuter för SJ2000 och 28 minuter för 

MTR Express. Det ger ytterligare skillnader i tidspåslag mellan dessa konkurrerande 

snabbtågskoncept som är fordonsrelaterat. 

Tabellen ovan visar att om banans hastighet höjs till 200 km/h eller 250 km/h och 

snabbare tåg separeras från långsammare tåg får man avsevärt kortare restider, framför 

allt vid 250 km/h som ger en halvering av körtiden på en sträcka som är 43 km. Restids-

vinsten blir ännu större om man räknar på faktisk körtid, dryg 18 minuter för MTR 

Express, vilket tydligt visar på restidsnyttan med raka järnvägar med högre hastighet och 

homogena trafikmönster. 
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5 Slutsats 

I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan genom Västra Götaland” framgår att 

det finns stora svårigheter att bygga järnväg längs befintlig sträcka och att effekterna av 

de olika åtgärdsförslagen på steg 1-3-nivå ger liten, ingen eller försämrad effekt för olika 

trafiksystem. Dessutom saknas utvecklingsincitament för den nationella trafiken, 

snabba persontåg och godståg.  

Utifrån granskningen av Åtgärdsvalsstudien kan följande slutsatser dras och som behöver 

övervägas inför upprättande av den Nationella transportplanen 2018-2029: 

 Åtgärdsvalsstudien saknar en kommersiell värdering av möjligheterna att 

utveckla de långväga persontågen och godstrafiken på Västra Stambanan.  

 Det framgår inte hur föreslagna utbyggnader på Västra stambanan bidrar till en 

överflyttning av gods från väg till järnväg, främjar godssatsningar i 

Göteborgsområdet och hur klimatmålen kan uppnås. Ett undantag är föreslagna 

åtgärder som möjliggör att snabbare tåg kan köra förbi längre godståg. 

 Vi delar Åtgärdsvalsstudiens slutsats om att punktåtgärder i infrastrukturen inte är 

tillräckliga för att möta efterfrågan på medellång och lång sikt. En omfattande 

kapacitetshöjning i form av ett nytt dubbelspår krävs och bör genomföras så snart 

finansiellt utrymme finns. 

 Byggnation av ett nytt dubbelspår Alingsås-Göteborg bör inte delas in i etapper 

utan hela sträckan rekommenderas utgöra ett samlat projekt för att största 

möjliga positiva nytta ska uppstå avseende investeringskostnad, restidsvinster 

och utökat trafikutbud. 

 En lokaliseringsutredning rekommenderas starkt där alternativet två nya spår 

mellan Alingsås och Göteborg fördjupas ytterligare med avseende på optimal 

lokalisering i syfte att minska restiderna, marknadsmässig separering av olika 

tågprodukter, tydliggör byggbarhet och teknikval samt uppdaterade kostnads- 

och nyttoanalyser. Bedömningen av effekterna bör baseras på det resande som 

ett utbyggt system förväntas innebära och inte på Basprognos 2030 som inte tar 

hänsyn till ej beslutade kapacitetsförstärkningar. 
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Sammanfattning 

Kapacitetsutnyttjandet på Västra stambanan är idag mycket högt och en utökning av 

trafiken är inte möjlig utan stora kvalitetsförsämringar för befintlig trafik. Störst är 

belastningen på sträckan Göteborg – Alingsås. 2015 genomförde Trafikverket en 

Åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra Götaland. Där drogs slutsatsen 

att ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås bör byggas för att nå de 

långsiktiga transportmålen.  

Ett nytt dubbelspår skulle möjliggöra en kraftig utökning av tågtrafiken samt skapa ett 

mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet. En sådan förstärkning av 

Västra stambanan skulle avsevärt förbättra pendlingsmöjligheterna längs Västra 

Stambanan vilket förväntas skapa underlag för ökad tillväxt och bostadsbyggande i 

kommunerna längs järnvägen, särskilt i nära anslutning till stationerna. Högre 

turtäthet och kortare restider med tåg bidrar även till ökad regionförstoring och en 

bättre koppling mellan de nuvarande arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland. Ett 

nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås skulle möjliggöra en betydande ökning 

av godstrafiken på Västra stambanan, både i hög- och lågtrafik. Västra stambanans 

nationella betydelse kan inte överdrivas. Idag är detta ett nyckelstråk för gods- och 

persontransporter. 

Inför arbetet med kommande nationell plan har Västra stambanegruppen sett 

nödvändigheten av att beskriva potentialen när det gäller bostadsutveckling och 

stadsförtätning som en följd av det ökade trafikutbud som ett nytt dubbelspår skulle 

möjliggöra. I denna PM beskrivs potentialen för stadsförtätning i stationsnära lägen i 

de fyra kommunerna Skövde, Falköping, Herrljunga och Vårgårda.  

Analysen har baserats på en översyn av kommunernas översiktliga planer samt 

tidigare gjorda utredningar kring Västra stambanans kapacitet. Under arbetets gång 

har fyra workshops, en med respektive kommun, genomförts för att diskutera de 

teoretiska potentialer som identifierats samt för att förankra processen hos 

kommunerna. 

Troheten gentemot kollektivtrafiken står i direkt proportion till den geografiska 

närheten till tågstationerna. Västra götalandsregionen och kommunerna längs Västra 

stambanan har ambitionen att kollektivtrafikens marknadsandel av resande ska öka. 

Med det som utgångspunkt har förtätningspotentialen i denna rapport studerats inom 

en 500 respektive 1 000 meters radie från respektive stationsläge i de fyra 

kommunerna. Den identifierade marken har utifrån nuvarande markanvändning delats 

in i tre exploateringsnivåer (small, medium och large)1 och översiktligt värderats 

utifrån potential till ny exploatering.  

Figuren på nästa sida sammanfattar den identifierade potentialen i antal nya boende 

(nattbefolkning) respektive bostäder i stationsnära lägen för de fyra kommunerna i 

relation till deras befolkningsmål. 

                                                
1 Small: parkeringsytor och gräsytor, Medium: Small + grönytor och annan användning med låg 

exploateringsgrad. I vissa fall har även potential till påbyggnad och tillbyggnad räknats in till kategorin. Large: 

Small och medium + mark för industri- eller verksamhetsändamål.   
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Kommunerna utmed Västra stambanan från Skövde till Vårgårda har stora potentialer 

för förtätning intill respektive stationsområde. Samtliga kommuner kan enligt analysen 

uppnå sina respektive befolkningsmål inom det mest stationsnära området. 

Stationsnära förtätning i kombination med förbättrade tågförbindelser innebär en stor 

potential för hållbart stadsbyggande och resande. Potentialen ska emellertid ses som 

en teoretisk potential av tillkommande bostäder, vilken skulle kunna förverkligas i ett 

scenario där Västra stambanan stärks som kommunikationsled. 

De fyra aktuella kommunerna kan tillsammans uppvisa en potential om 50 000 nya 

boende, något som motsvarar omkring 23 000 nya bostäder. Siffran bedöms som en 

rimlig maxnivå utifrån diskussionerna under genomförda workshops kring identifierade 

potentialer. En satsning på Västra stambanan har således potential att skapa stora 

nyttor vad gäller bostadsbyggande, hållbart resande och integrerade 

arbetsmarknadsregioner. Förstärkningar av Västra stambanan bör kunna genomföras 

till år 2030 medan utbyggnad av nya bostäder förutsätts vara en mer successiv 

process. Det är viktigt att notera att beräkningarna avser utbyggnadspotential, och har 

inte analyserats utifrån potentiell utbyggnadstakt.  

En jämförelse kan göras med Sverigeförhandlingens arbete och de tillkommande 

bostäder som ett utbyggt höghastighetsnät förväntas innebära. Nya 

höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö förväntas vara 

färdigbyggda år 2035 och innebär en investering på omkring 230 Mdr kronor knutet till 

en utbyggnadskapacitet där målet inledningsvis var 100 000 nya bostäder i de 

kommuner som ligger utmed höghastighetsbanorna. Inkluderas även de 

storstadssatsningar som adderats till Sverigeförhandlingens överenskommelser, och 

kostnaderna för dessa om ca 37 Mdr kr, uppgår antalet utlovade nya bostäder till 

nästan 300 000.2 

  

                                                
2 www.sverigeforhandlingen.se 
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1 Inledning 
Kapacitetsbelastningen på Västra stambanan är idag mycket hög, särskilt på sträckan 

Göteborg – Alingsås. I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom 

Västra Götaland rekommenderades att ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och 

Alingsås byggs för att stärka banans kapacitet. I en efterföljande utredning betonades 

vikten av att det nya dubbelspåret bör byggas i en ny, mer gynnsam sträckning för att 

på så sätt möjliggöra kortare restid. Denna förbättring av pendlingsmöjligheterna 

längs Västra stambanan förvänts skapa underlag för ökad tillväxt och 

bostadsbyggande i berörda kommunerna längs järnvägen, särskilt i nära anslutning till 

stationerna.  

Inför arbetet med kommande nationell plan ser Västra Stambanegruppen 

nödvändigheten av att beskriva potentialen när det gäller bostadsutveckling och 

stadsförtätning som en följd av det ökade trafikutbud som ett nytt dubbelspår 

möjliggör. ÅF har därför fått i uppdrag att översiktligt beskriva potentialen för 

stadsförtätning i stationsnära lägen i de fyra kommunerna Skövde, Falköping, 

Herrljunga och Vårgårda.  

Analysen har baserats på en grov översyn av kommunernas inriktningar i hänseende 

till deras översiktsplaner samt tidigare gjorda utredningar kring Västra stambanans 

kapacitet3.  Under arbetets gång har fyra workshops, en med respektive kommun, 

genomförts för att diskutera de teoretiska potentialer som identifierats samt för att 

förankra processen hos kommunerna.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna PM är att beskriva möjligheterna till stadsförtätning nära 

järnvägsstationerna i Skövde, Falköping, Herrljunga och Vårgårda som en följd av den 

ökade tillgänglighet ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås skulle innebära. 

I uppdraget ingår även att ta fram ett potentiellt trafikupplägg för år 2030 när ett nytt 

dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås antas vara utbyggt.  

1.2 Avgränsning 

Inom ramen för denna utredning har endast trafiken på Västra stambanan beaktats. 

Trafik på angränsande banor och tvärförbindelser, såsom Älvsborgsbanan och 

Jönköpingsbanan, har enbart inkluderats i den mån den påverkar kapaciteten på 

Västra stambanan. En utveckling av trafiken på dessa banor skulle även den kunna 

bidra till ökad tillväxt och förtätningspotential för berörda kommuner. 

Analys av stadsförtätning har genomförts med utgångspunkt om att kunna fördubbla 

antalet boende inom 1 000 meter från respektive tågstation. Det har delvis inneburit 

att olika radier från tågstationen applicerats på de olika kommunerna. Analysen har 

genomförts på en övergripande nivå och har teoretiskt beräknat exploateringsgrader. 

  

                                                
3 Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland, 2015, Sweco, Second opinion ÅVS 

Västra stambanan genom Västra Götaland, 2016 
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2 Bakgrund 
Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm knyter ihop Sveriges två största 

storstadsregioner och är i dagsläget hårt belastad. Banans kapacitet, särskilt på 

sträckan Alingsås – Göteborg, utnyttjas maximalt vilket medför stora risker för 

störningar och bristande punktlighet. Önskemål om utökad trafik och kortade restider, 

både vad gäller person- och godstransporter, kan inte tillgodoses i dagsläget. En 

utveckling av trafiken på banan kräver kapacitetshöjande åtgärder.  

2.1 Åtgärdsvalsstudie 

2015 genomförde Trafikverket en Åtgärdsvalsstudie för att identifiera de långsiktiga 

behoven av kapacitetshöjande åtgärder på banan. Olika varianter av etappvis 

utbyggnad studerades där huvudalternativen var nytt dubbelspår för etapperna 

Alingsås – Floda/Stenkullen respektive Floda/Stenkullen – Göteborg samt för hela 

sträckan Alingsås – Göteborg. Utredningen konstaterade att det är först när hela 

sträckan Göteborg – Alingsås är utbyggd till fyrspårssystem som de stora positiva 

effekterna kan förväntas uppstå. Vid etappvis utbyggnad förflyttas endast 

flaskhalsarna i systemet. Med två dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås kan de 

långsammare pendeltågen separeras från övrig trafik och målen om såväl kortad restid 

för region-, regionexpress- och fjärrtåg som hög turtäthet och tillgänglighet för 

pendeltågen uppnås. Ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås bedöms i 

Åtgärdsvalsstudien kosta mellan 12 och 14 miljarder kronor.4 Senare bedömningar gör 

gällande att kostnaden bör hamna i intervallet 9-11 miljarder.5 

2.2 Second opinion 

2016 gjordes en kompletterande utredning på uppdrag av Västra Stambanegruppen6. 

Där poängterades att sträckan Göteborg – Alingsås bör byggas ut som ett samlat 

projekt med två nya spår så snart finansiellt utrymme finns för att största möjliga 

positiva effekt ska uppstå och för att minska restiderna för region-, fjärr och godståg. 

För att nå målen om reducerade restider framhävdes att dubbelspåret bör byggas i en 

ny sträckning med högre hastigheter och inte längs befintlig bana. På så sätt kan den 

mest gynnsamma linjedragningen ur såväl miljöhänsyn som ur trafikeringsperspektiv 

erhållas. Ett nytt dubbelspår i en ny sträckning bedöms förkorta restiden med ca 10 

minuter för de tåg som trafikerar den nya banan. Utredningen rekommenderade att ett 

nytt dubbelspår Göteborg - Alingsås snarast ska studeras i en fördjupad 

lokaliseringsutredning för att ge korrekta ingångsvärden och beslutsunderlag vid 

upprättandet av den Nationella transportplanen 2018-2029. 

                                                
4 Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan genom Västra Götaland, 2015 
5 Sweco, Second opinion ÅVS Västra stambanan genom Västra Götaland, 2016 
6 Sweco, Second opinion ÅVS Västra stambanan genom Västra Götaland, 2016 
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Figur 1 Schematisk skiss över möjlig linjedragning för ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och 
Alingsås. 

2.3 Sverigeförhandlingen 

På uppdrag av regeringen arbetar Sverigeförhandlingen med att ta fram principer för 

finansiering, en utbyggnadsstrategi samt avtal gällande medfinansiering med berörda 

kommuner för ett nytt höghastighetsnät för tåg i Sverige. Målet är att knyta samman 

Stockholm och Göteborg respektive Malmö med en ny järnväg för höghastighetståg 

och därmed reducera restiderna mellan städerna avsevärt. Den uppskattade 

kostnaden för hela investeringen är ca 230 Mdr kronor och utbyggnaden förväntas 

vara färdig tidigast 2035. 

Vid val av sträckning och stationsorter har ett stort fokus legat på de nyttor som ett 

nytt järnvägsnät skulle medföra. Bostadsnyttor har prioriterats och ett mål om 

100 000 nya bostäder som en följd av utbygganden sattes upp inledningsvis. Hittills 

har överenskommelser träffats med samtliga kommuner längs den valda sträckningen 

gällande medfinansiering och bostadsbyggande. Inkluderas även de 

storstadssatsningar som adderats till Sverigeförhandlingens överenskommelser, och 

kostnaderna för dessa om ca 37 Mdr kr, uppgår antalet utlovade nya bostäder till 

nästan 300 000.7 

Ett höghastighetsnät mellan Sveriges tre största städer skulle innebära en avlastning 

av befintlig infrastruktur. I viss mån kan en del av de ändpunktsresor som sker på 

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm antas flyttas över till den nya 

järnvägen. Efterfrågan på regionala resor samt godstransporter förväntas emellertid 

fortsätta öka på befintlig järnväg varför en satsning på höghastighetsjärnväg inte ska 

ställas emot en kapacitetshöjning av Västra stambanan. I denna PM vill vi tydliggöra 

hur en investering i ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås kan skapa stora 

bostadsnyttor redan inom kommande planperiod för transportinfrastrukturen (2018-

2029).  

                                                
7 www.sverigeforhandlingen.se 
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2.4 Nationella och regionala mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa ”en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet”. 

Vidare följer att ”transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 

jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” 

Regionförstoring är ett uttalat mål för Västra Götaland. Det långväga resandet inom 

regionen och restiden för detta lyfts fram som avgörande för ökad regionförstoring. 

Samtidigt är styva tidtabeller och hög turtäthet styrande för regionens målbild för 

tågtrafiken, vilket till viss del försvårar ett effektivt utnyttjande av banan och kortade 

restider för de längre transporterna.  

För den internationella och nationella tågtrafiken finns inga tydligt utpekade mål, den 

är i huvudsak affärs- och efterfrågestyrd. Dock finns en politisk vilja om att öka det 

långväga resandet med tåg och en överflyttning av gods från väg till järnväg. 

Detsamma gäller målen i EU:s vitbok för transportsystemet, vilka anger att 50 % av 

person- och godstrafiken på längre avstånd (>300 km) ska gå via järnväg eller vatten-

vägar utan vidare specificera utbudet. 

En utveckling av tågtrafiken på Västra stambanan med högre turtäthet och reducerade 

restider skapar potential för fortsatt regionförstoring och en starkare koppling mellan 

arbetsmarknadsregionerna i Göteborg och Skaraborg samt mellan Skövde och Örebro. 

Därigenom skapas en tillväxtpotential för kommunerna i stråket mellan huvudorterna. 

Förtätning i stationsnära lägen blir då ett sätt att möta en utveckling mot ökad 

pendling med tåg i regionen. 

3 Tågtrafik 

3.1 Framgångsfaktorer 

Turtäthet är en viktig parameter för att tåget ska vinna marknadsandelar från andra 

transportslag. En hög turtäthet innebär en flexibilitet för resenären, vilket är 

angeläget, särskilt vid arbetspendling. Restiden är också betydelsefull för tågets 

konkurrenskraft gentemot bilen. En restid på en timme från dörr till dörr brukar 

användas på gräns för fungerande arbetspendling. Reducerad restid kan uppnås på 

flera sätt så som höjd linjehastighet, färre uppehåll och separering av trafik med olika 

uppehållsbild och hastighet. 

Järnvägens pålitlighet som transportmedel är den aspekt som lyfts fram som mest 

avgörande för tågets konkurrenskraft och det största problemet idag. Det höga 

kapacitetsutnyttjandet medför hög störningskänslighet med stor risk för förseningar 

och inställda tåg. Detta gör att resenärer väljer bort tåget. En robust, utökad trafik 

skulle möjliggöras med ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.  

Under de workshops som genomförts under utredningens gång har önskemål om ökad 

turtäthet och förbättrad pålitlighet framkommit i samtliga kommuner. Alla fyra 

kommuner har beskrivit hur de är beroende av en fungerande järnväg för sin fortsatta 

tillväxt. 
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3.2 Tågtyper 

I Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035 har ett antal olika tågtyper definierats, 

vilka antas trafikera Västra stambanan på längre sikt.  

 Pendeltåg –trafikerar en kortare sträcka och gör täta uppehåll.  

 Regiontåg – trafikerar en längre sträcka och gör färre uppehåll än 

pendeltågen. 

 Regionexpresståg – trafikerar en längre sträcka och gör få uppehåll i syfte att 

reducera restiden jämfört med regiontågen. 

 Fjärrtåg – kommersiell trafik på längre sträckor, uppehåll och sträckning 

bestäms av operatören 

 Godståg 

För att effektivt utnyttja banans kapacitet bör tåg med olika hastighet och 

uppehållsbild separeras på olika spår i den utsträckning det är möjligt. Ett nytt 

dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås möjliggör en sådan uppdelning på den 

sträckan.  

3.3 Dagens trafik 

Trafiken på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde har inte förändrats 

nämnvärt de senaste åren. Trots ökad efterfrågan på resor i stråket har tågtrafiken 

inte kunnat utvecklats i någon större utsträckning. Detta beror dels på begränsningar 

på Västra stambanan, dels på begränsningar på Göteborg Central.  

Under den mest belastade timmen (maxtimmen) trafikeras sträckan av två pendeltåg 

(blå i Figur 2) mellan Göteborg och Alingsås per timme och riktning, ett regiontåg 

mellan Göteborg och Töreboda (röd i Figur 2), ett regiontåg mellan Göteborg och 

Karlstad, ett regiontåg mellan Göteborg och Mariestad, vilket avviker från Västra 

stambanan i Herrljunga samt ett regiontåg mellan Göteborg och Nässjö, vilket avviker 

från Västra stambanan i Falköping. Därutöver trafikeras sträckan av tre fjärrtåg mellan 

Göteborg och Stockholm. Under högtrafik ryms inga godståg på sträckan. Sträckan 

Falköping – Skövde trafikeras även av ett regiontåg som går vidare till Nässjö. 

Figur 2 illustrerar dagens trafik på Västra stambanan. Varje linje representerar ett tåg 

per timme och riktning. Restiden med pendeltåg Göteborg – Alingsås är idag ca 40 

minuter och restiden med regiontåg mellan Göteborg och Skövde är ca 85 minuter. 
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Figur 2 Dagens trafik under en timme i högtrafik på sträckan Göteborg – Skövde. Varje linje 
representerar ett tåg per timme och riktning. Blå – Pendeltåg, Röd – Regiontåg, Gul – Fjärrtåg, 
Grå – Godståg. 

3.4 Möjligt trafikupplägg 2030 

Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035 har legat till grund för det trafikupplägg 

som tagits fram i denna utredning för Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde 

år 2030. Förutsättningen är ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås, 

Västlänkens färdigställande samt de kapacitetshöjande åtgärder som finns i den 

nationella planen för transportinfrastruktur 2014-2025. 

I Målbild Tåg 2035 gjordes ett antagande om att all fjärrtågstrafik kommer att flytta 

över till Götalandsbanan när den är färdig (2035). Vi har dock gjort bedömningen att 

det troligtvis kommer att finnas en efterfrågan på fjärrtågsresor på Västra stambanan 

även efter 2035, varför två tåglägeskanaler per timme och riktning har reserverats för 

fjärrtåg. Fjärrtågstrafiken drivs idag kommersiellt och kommer med största sannolikhet 

fortsätta göras det även år 2035. Hur många tåg som trafikerar sträckan Göteborg - 

Stockholm och var de stannar är därmed upp till marknaden att avgöra. 

Figur 3 visar ett möjligt trafikupplägg för sträckan Göteborg – Skövde år 2030 utifrån 

ovan nämnda förutsättningar. Varje linje representerar ett tåg per timme och riktning. 

Pilarna illustrerar att tåget fortsätter vidare norrut/österut. Bilden ska ses som ett 

tänkbart scenario i syfte att visa på möjligheten till den ökade tillgänglighet för 

kommunerna längs sträckan som ett nytt dubbelspår skulle innebära. Tanken är att 

pendeltågen (blå), regiontågen (röd) och godstågen (grå) trafikerar befintlig bana 

mellan Göteborg och Alingsås. Övriga tåg trafikerar det nya dubbelspåret och kan 

därmed dra nytta av en potentiellt gynnsammare sträckning och därmed få reducerade 

restider jämfört med idag. 

För de tåg som trafikerar det nya dubbelspåret och därmed inte gör uppehåll mellan 

Göteborg och Alingsås beräknas den totala restiden till och från Göteborg kunna kortas 

med ca 15 minuter.  
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Västra stambanan har idag en teoretisk kapacitet på mellan 12 och 15 tåglägen per 

timme och riktning8. I det föreslagna trafikupplägget utnyttjas som mest 10-11 

tåglägen per timme, vilket år 2030 antas vara ett genomförbart upplägg med 

bibehållen robusthet. 

 

Figur 3 Möjligt trafikupplägg under en timme i högtrafik år 2030 på sträckan Göteborg – Skövde. 
Varje linje representerar ett tåg per timme och riktning. Blå – Pendeltåg, Röd – Regiontåg, Grön 
– Regionexpresståg, Gul – Fjärrtåg, Grå – Godståg. 

Vid skapande av ett trafikupplägg måste en avvägning mellan restid, hög turtäthet och 

antal uppehåll göras. Genom att introducera olika tågtyper kan flera önskemål 

tillgodoses. I de längre relationerna, så som Göteborg – Skövde, har kortare restid 

prioriterats framför många stopp längs vägen för att på så sätt bidra till ökad 

regionförstoring. 

I trafikupplägget ingår minst två godstågskanaler under högtrafik. Detta är ett uttalat 

önskemål från näringslivet, vilket tydligt framgick i remissvar till Åtgärdsvalsstudien. 

God tillgänglighet för godstrafiken på Västra stambanan, med dess anslutning till 

Göteborgs hamn, är viktigt, inte bara för regionen utan även i ett nationellt perspektiv. 

I lågtrafik (mitt på dagen och kvällstid) sker viss reducering av persontrafiken. För att 

visa på potentialen för utökad godstrafik, som följer av ett nytt dubbelspår, har ett 

trafikupplägg för lågtrafiktimmarna tagits fram. I Figur 4 visas ett upplägg med sex 

godståg per timme och riktning.  

                                                
8 Baserat på Trafikverket riktlinjer gällande täthet mellan tåg för Tågplan 2017. 
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Figur 4 Möjligt trafikupplägg per timme i lågtrafik år 2030 på sträckan Göteborg – Skövde. Varje 
linje representerar ett tåg per timme och riktning. Blå – Pendeltåg, Röd – Regiontåg, Grön – 
Regionexpresståg, Gul – Fjärrtåg, Grå – Godståg. 

3.5 Effekter av ett nytt dubbelspår 

Ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås möjliggör en separering av trafik 

med olika uppehållsbild och hastighet. Kapacitetsförstärkningen på sträckan möjliggör 

en utveckling av trafiken och dagens problematik med bristande punktlighet och hög 

belastning avhjälps. Detta kommer att skapa förutsättningar att nå de regionala målen 

om utökad tågtrafik. En förstärkning av Västra stambanan skulle även gynna person- 

och godstrafiken på nationell nivå, då dagens flaskhals mellan Göteborg och Alingsås 

begränsar trafiken i hela stråket Stockholm – Göteborg. 

För de fyra kommunerna Skövde, Falköping, Herrljunga och Vårgårda skulle högre 

turtäthet och kortare restider bidra till fortsatt stark tillväxt. Såväl Göteborg som 

Alingsås och Skövde är viktiga målpunkter längs Västra stambanan varför ett 

trafikupplägg som stärker kommunernas koppling till dessa orter bör prioriteras. För 

samtliga kommuner är en välfungerande järnvägsinfrastruktur med god tillgänglighet 

en förutsättning i den pågående fysiska planeringen. I samtal med kommunerna har 

de lyft fram vikten av god koppling till högskoleorter, såsom Göteborg och Skövde.  

För fjärrtågstrafiken skulle ett nytt dubbelspår kunna innebära en restidsförkortning 

med uppemot 15 minuter på sträckan Stockholm – Göteborg jämfört med idag och 

således komma under tre timmar i total restid.  
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4 Stadsförtätning 
Möjligheten till förbättrade kommunikationer längs Västra stambanan ger nya 

förutsättningar för stationssamhällena att växa och att utvecklas. Troheten gentemot 

kollektivtrafiken står i direkt proportion till den geografiska närheten till 

tågstationerna. Med det som utgångspunkt har förtätningspotentialen i denna rapport 

studerats inom en 500 respektive 1 000 meters radie från respektive stationsläge i 

kommunerna Skövde, Falköping, Herrljunga och Vårgårda. 

4.1 Metod 

1 000 meter är ett gång- och cykelavstånd inom vilket restroheten med kollektivtrafik 

kan antas vara högt. Med hänsyn till kommunerna och tätorternas olika storlekar har 

olika radier för förtätningsstudien applicerats på Skövde (1 000 m), Falköping (2 x 500 

m utifrån dess två kärnor vid stationen/Ranten respektive stortorget) respektive 

Herrljunga och Vårgårda (500 m). Det innebär att den totala markytan som studerats 

är störst i Skövde, följt av Falköping och sedan Herrljunga och Vårgårda.  

En översyn av inriktningarna i kommunernas översiktsplaner har använts som grund 

för workshops och visat på tendenser till respektive kommuns inställning till förtätning 

och förändring av markanvändning i aktuella lägen, men har inte värderats på en 

djupare nivå i analys av aktuella exploateringsalternativ. Någon analys av 

utbyggnadstakt har inte heller gjorts. Potentialen ska därför ses som en teoretisk 

potential av tillkommande boende respektive arbetsplatser. 

Den av översynen identifierade marken har analyserats utifrån potential till ny 

exploatering. Ett diskussionsunderlag med tre olika exploateringsalternativ med olika 

bebyggelsepotential har tagits fram där mark för exploatering redovisats utifrån 

nuvarande markanvändning. I de tre kategorierna small, medium och large inberäknas 

följande markanvändning:  

 Small: parkeringsytor och gräsytor 

 Medium: Small + grönytor och annan användning med låg exploateringsgrad. I 

vissa fall har även potential till påbyggnad och tillbyggnad räknats in till 

kategorin. 

 Large: Small och medium + mark för industri- eller verksamhetsändamål  

För att vidare uppskatta en befolkningspotential för de respektive exploaterbara 

markområdena har en bostad antagits vara 100 kvadratmeter stor. I Sverige bor det 

enligt statistiska centralbyrån i snitt 2,2 personer per bostad. Genom ett antagande 

om att en fjärdedel av den utpekade marken inom respektive kategori skulle kunna 

bebyggas med bostäder har olika befolkningspotentialer tagits fram utifrån 

antaganden om olika höjder på bebyggelse. I Skövde och Falköping har det antagits 

att 4, 6 och 10 våningar är rimliga skalor att utgå från och i Herrljunga och Vårgårda 

har istället 2, 4 och 6 våningar använts som referensram.  

Motsvarande beräkningar har även gjorts för kontor, där ett snitt om 20 kvadratmeter 

per arbetsplats för nybyggda kontorslokaler har använts. Beräkningar har dels gjorts 

utifrån att bottenplan i de aktuella fastigheterna används för kontorsändamål, 

respektive en beräkning av ytpotential utifrån att 10 procent av den totala 

identifierade markytan skulle nyttjas för kontorsbyggnader byggda i 8 våningar i 

Skövde och Falköping respektive 4 våningar i Herrljunga och Vårgårda.  
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Ett annat räkneexempel som provats, är tillämpning av det koncept – 500 K9 – som 

Kod arkitekter har tagit fram och som har undersökt hur civila aktörer kan bidra till en 

resilient samhällsbyggnad inom Sveriges befintliga småhusbestånd. Slutsatsen av 

projektet visade att 500 000 nya hem skulle kunna tillskapas på 25 år, förutsatt att 1 

% av Sveriges villaägare byggde ytterligare en bostad årligen. Tesen förutsätter 

ytterst att kommuner genom t.ex. detaljplaneförändringar, möjliggör för civila aktörer 

att på egen hand tillskapa ett större bostadsbestånd, och belyser samtidigt att 

villaområden har en låg exploateringsgrad samtidigt som de utgör en stor del av 

Sveriges bostadsbestånd. I denna rapport har en ungefärlig beräkning av antal villor 

gjorts för respektive kommuns studieområde, varav kapaciteten för nya boenden 

beräknats utifrån att en procent av hushållen väljer att bygga en ny bostad på sin 

tomt under de kommande 25 åren.  

Det finns stora tillkommande potentialer inom gång- och cykelavstånd från 

stationsområdena, respektive inom pendlingsavstånd i bil från omlandet till 

stationernas pendelparkeringar. Denna översyn redogör enbart för potentialer i det 

direkta närområdet till de respektive stationerna.  

 

 

Figur 5 Illustration över de stationsnära områdena i Vårgårda, Herrljunga, Falköping och Skövde 

  

                                                
9 500K är ett utvecklingsprojekt framtaget av Kod Arkitekter tillsammans med Vinnova, finansierat av Boverket.  
Läs mer på http://kodarkitekter.se/projekt/500k/ Kontaktperson är Andrea Brandén. 

http://kodarkitekter.se/projekt/500k/
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4.2 Förtätningspotential och bostadsförsörjning 

Kommunerna utmed västra stambanan från Skövde till Vårgårda har stora potentialer 

för förtätning intill respektive stationsområden. Samtliga kommuner kan enligt 

översynen uppnå sina respektive befolkningsmål inom det mest stationsnära området. 

Byggnation av bostäder och kontor inom gångavstånd till välutvecklad kollektivtrafik 

har visat sig ge goda förutsättningar att minimera de totala koldioxidutsläppen, i 

jämförelse med enbart bygga klimatsmart10. Stationsnära förtätning i kombination 

med förbättrade tågförbindelser innebär således en stor potential för hållbart 

stadsbyggande och resande.  

Kommunerna uppvisar generellt sett även en god tilltro och lojalitet gentemot 

planering för en utvecklad kapacitet på stambanan och har överlag en god 

planberedskap för att kunna växa i centrala lägen. Bedömningen är således att 

tröskeln är låg för kommunerna utmed Västra stambanan att kraftsamla och bygga 

relativt stora volymer av bostäder och kontor i nära anknytning till respektive 

stationsområde inom en kort tidshorisont. Faktisk utbyggnadstakt kommer variera i de 

olika kommunerna. Förbättrade pendlingsmöjligheter utmed Västra stambanan 

tillsammans med tydliga visioner från aktuella kommuner utgör förutsättningar för att 

utlösa en större efterfrågan på de markresurser som finns tillgängliga. 

Vid en förstärkning av Västra stambanan från Göteborg till Alingsås kan de fyra 

aktuella kommunerna uppvisa en potential på 23 000 nya bostäder, att balansera mot 

en investeringskostnad i infrastrukturen på 9 till 11 miljarder kronor – där bostäderna 

skulle kunna uppkomma i en geografisk sett mycket närmre geografisk angränsning till 

tågstationerna än Sverigeförhandlingen, samt i ett kortare tidsperspektiv!  

4.2.1 Utbyggnadspotential och markvärden  

En översyn av kommunernas markresurser har visat på potential att uppnå samtliga 

kommuners befolkningsmål i en direkt närhet till respektive tågstation. Det är enligt 

analysen även möjligt att fördubbla antalet boende inom 1 000 meter från stationen, i 

vissa fall redan inom ett 500 meter stort område.  

Värdet på bostäder har under senare tid ökat utmed Västra stambanan. I Skövde 

ökade värdet på bostadsrätter under det senaste året med 12,3 % och nästan 

fördubblats från 2012 till 2016. Motsvarande siffra för villor innebar en prisökning med 

15,2 % under de senaste 12 månaderna, och att köpeskillingskoefficienten steg med 

38 % från 2012 till 2016. Efterfrågan kan således anses vara hög. Kommunerna är 

medvetna om efterfrågan och påvisar en relativt god befintlig respektive pågående 

planberedskap och ett engagemang för en stadsutveckling som ska stärka kärnan och 

stationsområdena. Skövde låg exempelvis på 9:e plats i Sverige 2016 i hänseende till 

antal påbörjade bostäder per 1000 invånare, efter i huvudsak kommuner i 

Stockholmsregionen. Enligt Svensk mäklarstatistik har prisutvecklingen på villor följt 

varandra relativt väl i Skövde och Falköping sedan 2012, även om ett skifte skett från 

att marknadsvärdet tidigare låg högre i förhållande till taxeringsvärdet i Falköping än i 

Skövde, något som ändrats sedan 2014. Prisutvecklingen är lägre men fortfarande 

relativt stabilt uppåtgående i Vårgårda, medan den är stigande men mer ojämn i 

Herrljunga. 

Stigande markvärden är betydande för att kunna effektivisera markanvändningen. 

Trots att förtätningsstudien till viss del kan innebära förändrade resvanor, kommer 

bilen även fortsatt ha en central roll för de aktuella kommunerna med omland. 

                                                
10 Planera klimatsmart! – planeringsverktyg. Framtagen av Region Skåne 2015. 
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/broschyr-klimatsmart-webversion.pdf   

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/broschyr-klimatsmart-webversion.pdf
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Exploatering enligt alternativ small, som pekar ut öppna markparkeringar som en 

ineffektiv markanvändning, innebär därmed byggnation av volymparkeringar. Det 

förutsätter att Västra stambanan stärks som ryggrad genom kommunerna för att 

potentiellt höja efterfrågan och markvärde. Innovativa lösningar skulle med fördel 

kunna utvecklas tillsammans med kollektivtrafikbolagen för byggnation av mer 

markeffektiva pendelparkeringar avsedda för de som kan påvisa att de reser kollektivt 

genom uppvisande av exempelvis periodkort eller liknande. Stigande markvärden 

skulle även möjliggöra byggnation närmre intill järnvägen, där anpassningar för buller- 

och riskhantering är försvårande och fördyrande omständigheter.  

Vad som är rimliga avstånd för att gå eller cykla till stationen är mer diffust och 

varierar för orter i olika storlekar. Denna studie pekar på en stor potential och resurs 

till förtätning inom väldigt korta avstånd till tågstation. God restrohet gentemot 

kollektivtrafiken är relativt stor även vid längre avstånd till stationerna (upp till 1 500 

meter i de mindre orterna, eller 2 000 meter i de större). Det innebär att potentialen 

till förtätning inom gång- och cykelavstånd kan förmodas vara mycket högre än vad 

som angetts av analysen.  

4.2.2 Arbetsplatser 

Kommunerna utmed Västra stambanan värdesätter arbetsmarknadsregionernas 

fortsatta utveckling. Som en värdemätare även för potentialer för arbetsplatser har en 

beräkning av exploateringsstudiens kontorspotential fastställts som ett small om det 

istället för bostäder i bottenplan anläggs kontor, respektive large om 10 % av 

identifierad mark skulle bebyggas med kontorshus. Dessa potentialer innebär i 

stationsområdena utmed västra stambanan en potential om  16 500 till 42 000 

arbetsplatser. En bedömning av andra mer ytkrävande verksamheter skulle innebära 

en lägre, men ändå stor, potential för arbetsplatsutveckling. 

4.2.3 Förtätning i villaområdena 

Med inspiration från Kod arkitekters koncept 500K har det utöver utvecklingsbar 

markpotentialen enligt small – medium – large studien, även ett räkneexempel gjorts 

för potentialen i att tillåta nya bostäder på befintliga villatomter genom 

detaljplaneförändringar i villaområdena. För de studerade stationsområdena finns det, 

förutsatt att 1 % av villaägarna kan och väljer att bygga minst en ny bostad på sin 

tomt årligen, en kapacitet om 1 500 nya boende under en 25-årsperiod. Att använda 

resursen skulle innebära stor samhällsekonomisk effektivitet, eftersom infrastruktur i 

form av vägar, kommunalt vatten och avlopp och energiförsörjning generellt sett 

redan finns tillgänglig i dessa lägen. Det finns även en gynnsam effekt av att resurser 

och initiativ för att tillskapa nya bostäder inte behöver komma från kommun eller 

fastighetsbolag, utan kan ske parallellt med övrig bostadsutveckling.  

4.2.4 Potentialer i pendling till station och teknikutveckling 

En annan viktig parameter att uppmärksamma för Skövde, Falköping, Herrljunga och 

Vårgårda är den angränsande landsbygden. I dessa områden kommer bilen även 

framgent att ha en central roll och funktion för pendling. I många fall finns inte tillgång 

till effektiv kollektivtrafik in till de aktuella stationerna för vidare resor i en större 

arbetsmarknadsregion. En översyn av det tillgängliga området 15 till 20 minuters 

restid i bil från stationerna innebär stora upptagningsområden.  

Benägenheten att byta från privat bil till tåg bekräftas i flera av kommunerna som 

uppger att invånarna har fördelar med att resa vidare på Västra Stambanan, även om 

resan startar med bil. Med kvalitéer så som lägre kostnader, att undvika bekymmer 
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med att hitta parkeringsplats i storstäderna samt extra arbetstid på tåg innebär att 

många redan idag nyttjar pendelparkeringarna för att fortsätta sina resor med tåg. 

Framtida teknikutveckling kommer att innebära ett flertal tjänster kopplade till 

pendelparkeringen som medför att den andelen antas öka. Sådana tjänster kan 

inbegripa leverans av e-handel direkt till bilen eller till bilen kopplad värdebox samt 

service av bil eller byte av däck. Liknande tjänster kan även bli eftertraktade för cykel.  

4.2.5 Hållbar stadsutveckling och statliga intressen i stationsnära lägen 

Flera av kommunerna i studien verkar för en utveckling som på sikt kan möjliggöra 

förtätning centralt, men har i planeringsarbetet stött på problem med motstridiga 

intressen hos Länsstyrelsen. Exempelvis har buller, jordbruksmark och kulturhistorisk 

bebyggelse angetts som anledningar till att kommunerna inte fått planera intill 

stationerna angränsande markområden. Riksintressen är indikationer på värden som 

ska tillvaratas och uppmärksammas i samhällsplaneringen, men ska ses som resurser 

att ta tillvara snarare än direkta hinder för utveckling. Att verka för en förtätning med 

bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen är en hållbar stadsbyggnadsstrategi, i 

det att den kan stärka lokalsamhällenas respektive handels- och serviceutbud, 

samtidigt som det finns potential att minska bilberoende över tid. En statlig investering 

i att stärka infrastrukturen längs Västra stambanan behöver följas upp och stärkas 

genom kommunala investeringar och strategier som skapar ytterligare mervärden. 

I de utpekade områdena är det Falköping och Vårgårda som har störst antal villor 

centralt. Skulle den metodik som Kod tagit fram antas i kommunerna utmed västra 

stambanan skulle en potential om 650 nya bostäder och 1 400 nya boende kunna 

identifieras inom 500 respektive 1 000 meter från stationen och inom befintligt 

bostadsbestånd. Fördelarna med detaljplaneändringar som skulle möjliggöra 

förtätningar av detta slag är både i hänseende till förtätning och mångfald då en ny 

typ av boendeform uppstår i attraktiva lägen.  

4.2.6 Kompletterande roller  

Järnvägstrafiken utmed Västra stambanan enar kommunerna Skövde, Falköping, 

Herrljunga och Vårgårda som samtliga prioriterar stambanan högt i den strategiska 

planeringen. En av kommuntjänstepersonerna uttryckte det som att järnvägen är 

kommunens ”livsnerv” och att kommunen utan goda kommunikationer till sitt omland 

via Västra stambanan skulle krympa kraftigt.  

Kommunerna är måna om att arbetsmarknadsregionerna ska växa och utvecklas och 

har komplementära roller utmed stråket. Skövde är en tydlig regionhuvudstad för 

Skaraborg och har med sina arbetstillfällen, sin befolkning och handel flera funktioner 

att erbjuda grannkommunerna. Falköping är en kompletterande småstad med tydliga 

centrumfunktioner samtidigt som det reserveras ytor för att kommunen ska kunna 

utvecklas som logistiskt centrum i regionen. Herrljunga är regionens centrala 

knutpunkt med järnvägskommunikationer åt fyra håll vilket skapar en naturlig regional 

mötesplats. Vårgårda har det närmaste sambandet till Göteborg och ser potential i att 

kunna erbjuda storstadsregionen höjd livskvalité med förbättrade kommunikationer. 

Herrljunga och Vårgårda har båda utrymmen för kompletterande och ibland 

ytkrävande verksamheter. De har ambitioner om att växa befolkningsmässigt och 

arbetsplatsmässigt och kan med sina olika storlekar, lägen och kommunikationer samt 

markpriser, på ett dynamiskt sätt komplettera varandra i en växande region.  
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4.2.7 Skövde 

Skövde är regionhuvudstaden i Skaraborg och har en central roll för sitt omland. Den 

strategiska planeringen är tydligt inställd på att vidareutveckla och stärka rollen i 

regionen. Som regionhuvudstad prioriterar Skövde tydligt arbetet för att ena de lokala 

arbetsmarknadsregionerna, LA, Skövde och Borås (Vårgårda tillhör Göteborg) till en 

större och sammanhängande LA.   

Även om det finns flera intressanta kopplingar på järnvägen för Skövde, är den 

prioriterade i dagsläget dubbelspåret mellan Alingsås och Göteborg. En mer stabil, 

turtät och effektiv kollektivtrafik längs Västra stambanan är central för att staden på 

sikt ska kunna utvecklas till 60 000 invånare 2025, stärka den lokala handeln, servicen 

och förstora den lokala arbetsmarknadsregionen.  

I Skövde bor det idag 54 133 invånare vilket innebär att kommunens målsättning är 

att växa med 6 000 invånare de kommande 9 åren. Av kommunens invånare bor 

37 600 invånare i tätorten varav nästan en tredjedel bor inom 1 000 meter från 

stationen. Trots att en relativt stor andel av befolkningen redan bor centralt i 

förhållande till stationen, är potentialerna för stationsnära förtätning goda i Skövde.  



 

 
  

 

Datum: 2017-08-17   Sida 19 (25) 

Enligt den översiktliga GIS-analys som 

beskrivits ovan, kan i alternativen small 

och medium, mellan 6 000 och 25 000 

nya boende tillskapas inom 

stationsområdet. Det i studien prövade 

högre exploateringsalternativet large, 

innebär en mer radikal strategi med 

omlokalisering av personalextensiva 

verksamhetsområden från de mer 

stationsnära lägena, vilket inte bedöms 

som realistiskt i dagsläget. Flera 

industriverksamheter i nära anslutning 

till stationen har anläggningar med 

höga kapitalvärden och bedöms finnas 

kvar under överskådlig tid, även om 

några av dessa på sikt kan komma att 

flytta till mer perifera lägen.  

Om mellanalternativet, undantaget 

regementets markområden, byggs ut i 

knappt 10 våningar kan 25 000 nya 

boende tillskapas inom 1 000 meter 

från stationen. Till denna siffra 

framkommer det i samtal med 

planerare i kommunen att det i 

området från 1 000 meter till 1 500 

meter från stationen finns flera större 

områden att utveckla inom ett 

tioårsperspektiv. 1 500 meter från 

stationen är ett avstånd i Skövde som 

fortfarande upplevs som centralt och 

gång- och cykelvänligt. Utifrån Skövdes 

prioritering av arbetsmarknadsregionen 

är det även intressant att 

uppmärksamma en resurs om 7 000 till 

21 000 nya kontorsplatser i 

identifierade områden förutsatt att 

bottenvåningar i medium-alternativet, 

respektive 10 % av total mark, skulle 

utvecklas för arbetsplatsändamål. 

Skövde arbetar med flera centralt belägna planer. Det innebär att ett flertal av de 

projekt och markområden som studien identifierat kommer att vara byggbara inom ett 

par år. Skövde kommun bedömer att kommunens infrastruktur- och fysiska planering 

tillsammans med positiva indikationer om förstärkta kommunikationer på Västra 

stambanan ytterligare kommer att öka intresset för byggnation centralt. Möjligheten 

finns till byggnation även i fler våningar. Intresse visas bl.a. från marknaden att bygga 

höga hus hållbart i trä.  

Figur 6 Sammanfattning av identifierad 

potential i antal tillkommande boende i Skövde 
för de tre scenarierna small, medium och large. 
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4.2.8 Falköping 

Falköping är den näst största 

kommunen i studien med 32 806 

invånare. Befolkningsmålet justerades 

nyligen och innebär en vision om att bli 

38 000 invånare år 2030. Det bor 

17 500 invånare i tätorten och knappt 

9000 av dessa bor inom 1 000 meter 

från stationen. Samtidigt byggs omkring 

hälften av alla tillkommande bostäder 

på landsbygden utanför småtätorterna, 

vilket tyder på en lokal trend om att bo 

på landet. För att stärka landsbygden 

finns det även planering som syftar till 

att öka resandet med hållbara 

transporter på järnvägen i mindre orter 

som Vartofta genom etablering av nya 

tågstationer. Analysmodellen för 

Falköping utgår från två 500-

metersområden från de två utpekade 

centrumplatserna Ranten och Stora 

torget i södra tätorten. Kopplingen 

mellan dessa två platser ska enligt 

kommunens planering knytas tydligare 

samman via Ströget.  

Exploateringspotentialen för bebyggelse 

är mellan 3000 till 14 000 tillkommande 

boende beroende på ianspråktagande 

av mark och byggnadshöjder. 

Kommunen ser positivt på förtätning 

kring Ranten, intill stationen, med 

relativt hög och tät bebyggelse och har 

genomfört ett flertal förtätningsstudier 

för centrala lägen. Redan idag finns 

pågående planer för flera av de i 

förtätningsstudien utpekade områdena. 

Dessutom planerar Falköping för två 

ytterligare större bostadsområden inom 

1,5 till 2 kilometers radie från stationen. 

Planerna på bostadsbyggnation 

tillsammans med stundande etableringar 

av Hennes & Mauritz, Cervera och 

Biltema, indikerar dessutom en lokal efterfrågan. De lägen som av studien identifierat 

som attraktiva och lämpliga för hållbar stadsutveckling bör exploateringsgraden 

optimeras.  

Falköpings kommun upplever dock motsättningar mellan förtätning och Länsstyrelsens 

syn på hänsynstagande till riksintressen. Konflikterna handlar främst om äldre 

bebyggelse, fornlämningar och byggnadshöjder där våningsantalet på tillkommande 

bebyggelse i vissa fall begränsats av länsstyrelsen. Begränsningar för bebyggelsens 

höjd och att några delar av marken snart kommer att bebyggas i en delvis lägre 

Figur 7 Sammanfattning av identifierad 
potential i antal tillkommande boende i 
Falköping för de tre scenarierna small, 
medium och large. 
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exploateringsgrad innebär att en rimlig uppskattning av tillkommande boenden ligger 

strax under large-alternativet och utbyggt i 6 våningar, vilket innebär 2 600 till 10 000 

nya boende. Skulle bottenvåningar byggas ut som kontor alternativt 10 % av 

identifierad mark i large-alternativet byggas med som kontorsbyggnader skulle en 

potential om 8 900 till 10 300 arbetsplatser frigöras. 

Falköping har en stark identitet som småstad och tror inte på potentialen i att förtäta 

på befintliga markparkeringar intill järnvägen genom byggnation av mer effektiva 

parkeringsformer. Det blev dock tydligt att det ytterst berodde på en tveksamhet inför 

betalningsförmåga för sådana anläggningar. Skulle marknaden vara intresserad av att 

förtäta och investera i centralt belägen mark är kommunen inte principiellt mot högre 

bebyggelse eller exploateringsgrad.  

Falköpings kommun tror på en framtid som logistiskt nav för gods på järnvägen. 

Västra Stambanan och Jönköpingsbanan passerar respektive utgår från Falköping 

vilket innebär en resurs för arbetsmarknadsregionen samt för godstransporter. 

Infrastrukturplaneringen tar även höjd för de behov som kan uppkomma om 

kommunikationerna på järnväg stärks, och gods från Europa på sikt behöver 

strategiska lokaliseringar utmed järnvägen för att omdistribueras och lagras.  

År 2030 med förstärkt järnväg tror kommunen att Falköping och Skövde har ”vuxit 

ihop”. Falköping blir till Skövde vad Mölndal är till Göteborg. Falköping kan 

komplettera Skövde med mer småskalig industri, korta avstånd och flexibilitet. Skövde 

och Falköping har då tillsammans mer än 100 000 invånare.  

4.2.9 Herrljunga 

Herrljunga kommun är med 9 486 invånare den invånarmässigt minsta av 

kommunerna i studien och har den största relativa tillväxtpotentialen av de studerade 

kommunerna. Omkring en tredjedel av befolkningen bor inom 1 000 meter från 

stationen och i tätorten bor det totalt 4 000 personer. Enligt kommunens vision ska 

invånarantalet vara 10 000 vid målåret 2020, vilket kommer att uppnås med 

nuvarande tillväxttakt. Ett nytt visionsarbete för Herrljunga 2035 ska startas upp inom 

kort baserat på en bred medborgardialog och den nya översiktsplanen. 
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Herrljunga är den av kommunerna som 

har störst andel obebyggda 

markområden inom 500 meter från 

tågstationen. Det är omkring 13 % av 

marken som är bebyggd, varav 6 % av 

de bebyggda markytorna är för 

bostadsändamål. Norra sidan om 

stationsbyggnaden består 

huvudsakligen av verksamhetslokaler 

och odlingsmark. Även utanför de 500 

metrarna finns förutsättningar för att 

vidare utveckla stora bostadsvolymer. I 

Herrljunga har potentialen för nya 

boende inom 500 meter från stationen 

beräknats till mellan 700 och 11 800, 

utifrån exploateringsalternativen och 

teoretiska byggnadshöjder om 2 till 6 

våningar. Det skulle innebära mer än 

en fördubbling av kommunens totala 

befolkning vid en exploatering med i 

genomsnitt 6 våningar.  

Räkneexemplet visar på mycket stor 

potential, men vittnar samtidigt om ett 

delvis utsatt marknadsläge. På senare 

tid har dock även privata aktörer visat 

intresse för att bygga, vid sidan av det 

kommunala bostadsbolaget. I nuläget 

byggs det 5 våningar höga 

flerbostadshus och det planeras för 

ännu högre i centrumkärnan. Det 

kommunala bostadsbolaget har några 

hundratal (450) i bostadskö. Bland 

annat efterfrågas enligt 

kommunledningen små hyresrätter för 

de anställda på den lokala industrin. 

Herrljunga domineras i nuläget av 

villabebyggelse, vilket innebär att 

nybyggnation av bostadsrätter skulle 

kunna initiera gynnsamma flyttkedjor.  

Inställningen till att bygga tätt i 

centrala lägen är positiv från 

kommunens sida, och det finns stark tilltro till tätortens strategiska läge i 

skärningspunkten mellan västra stambanan och Älvsborgsbanan med tågförbindelser 

vidare mot Mariestad (1 h 40 min), Vänersborg/Uddevalla (48 min/1h 15 min) och 

Borås (44 min). Det finns stor potential att effektivisera dessa kommunikationer och 

skapa en bättre integrerad arbetsmarknadsregion. Ett dilemma som Herrljunga lyfter 

för ortens utveckling är bankernas restriktioner för att låna ut kapital för 

bostadsproduktion. Skulle kommunikationerna, i synnerhet till Göteborg stärkas, 

bedömer kommunen att den övre gränsen för lån skulle höjas avsevärt och 

exploateringsmöjligheterna i Herrljunga öka kraftigt.  

Figur 8 Sammanfattning av identifierad 

potential i antal tillkommande boende i 
Herrljunga för de tre scenarierna small, 
medium och large. 
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En bedömning av potentialen för kontorslokaler har i maxalternativet visat på 7 000 

arbetsplatser förutsatt att 10 % av marken bebyggs i 4 våningar. Skulle 

bottenvåningarna enligt maxalternativet för nya bostäder istället nyttjas för kontor, 

skulle det innebära 4 500 platser. Kommunens ambition är att vara en regional 

mötesplats och kunna erbjuda lokaler och service för detta. 

4.2.10 Vårgårda  

Vårgårda är befolkningsmässigt tredje störst av de fyra kommunerna, och har den 

största andelen boende inom 1 000 meter från stationen sett till kommunens totala 

befolkning (40 %). I Vårgårda kommun bor det idag 11 295 personer varav knappt 

hälften, 5 500 personer, bor i den största tätorten. Ett överslag för området 500 meter 

från stationen visar på stora potentialer.  

Kommunens vision, strategiska planeringsunderlag och planberedskap anger en 

ambition om att växa till 13 000 invånare till 2027 och att en koncentration av handel 

och service i första hand ska centreras till centrum, men att gång- och cykelavstånd 

även prioriteras till grundläggande offentlig service utanför tätorten. 

Planeringsunderlaget visar således på en ambition om att bygga mer hållbart. I 

pågående planering uppvisas även en förståelse för att de idag undernyttjande centralt 

belägna platserna kommer att utgöra en resurs nu och framgent när högre och tätare 

bebyggelsestrukturer har vunnit acceptans lokalt.  

I studien av utvecklingspotential i närområdet till stationen i Vårgårda framkommer 

det ett utrymme för mellan 600 och 7 000 nya boende, beroende på vilka 

markområden som tas i anspråk och hur högt man är villig att bygga. Under samtal 

med kommunen framkommer det att bebyggelsehöjder på mellan 3 till 5 våningar 

redan byggs, och att pågående planeringsunderlag som har vunnit politisk acceptans 

pratar om stationsområdet och centrumkärnan som en viktig förtätningsresurs för att 

på sikt utvecklas till en småstad med grundläggande service och handelsutbud.  
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Utifrån diskussionerna framkommer det 

att riksintressen och strandskydd delvis 

kan sätta begränsningar på exploatering 

i några av de utpekade områdena i 

studien. Det kan dock anses rimligt med 

en förtätning motsvarande 

mediumalternativet, vilket innebär att 

en fördubbling av antalet boende inom 

1 000 meter från stationen kan uppnås 

redan inom 500 meters avstånd. Skulle 

man istället för att bygga bostäder i 

bottenvåningarna utforma dessa till 

kontor, möjliggörs en kapacitet om 

1 800 kontorsplatser. Inom 1 000 meter 

från stationen pågår och planeras det för 

ett drygt 10-tal planer: från mindre 

lucktomter till stora projekt med upp 

emot 1 000 nya bostäder. Det innebär 

att kommunen inom en snar framtid 

kommer att ha en god planberedskap för 

att stärka kärnan.  

Sammantaget ser kommunen positivt på 

att utveckla stationsområdet och det 

finns en flexibilitet att dra nytta av om 

en kvalitetshöjning skulle bli aktuell för 

västra stambanan inom en nära framtid. 

Det är då, utifrån tidigare resonemang 

om bostadspriser, rimligt att anta att en 

stärkt efterfrågan kommer att 

möjliggöra en relativt snabb utveckling 

intill stationsområdet. 

 

  

Figur 9 Sammanfattning av identifierad 

potential i antal tillkommande boende i 
Vårgårda för de tre scenarierna small, medium 
och large. 
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5 Slutsats 
Utifrån den gjorda analysen av förtätningspotentialen i de fyra kommunerna Vårgårda, 

Herrljunga, Falköping och Skövde samt de workshops som genomförts i respektive 

kommun kan följande slutsatser dras: 

 Det finns en stor vilja till förtätning i stationsnära lägen i alla fyra kommuner.  

 Västra stambanan är ett prioriterat stråk och beskrivs som avgörande för 

kommunernas fortsatta tillväxt. Bättre punktlighet och högre turtäthet 

efterfrågas av samtliga. 

 En utbyggnad av nytt dubbelspår Göteborg – Alingsås kan skapa stora 

bostadsnyttor. Totalt har en potential för 23 000 nya bostäder identifierats i ett 

område med en radie på 500 – 1000 meter från respektive järnvägsstation. 

Dessa nyttor bedöms som realiserbara i närtid, före 2030. 

 Jämfört med Sverigeförhandlingens inledande mål om 100 000 nya bostäder 

kan en satsning på ett nytt dubbelspår generera 23 % av bostäderna till en 

kostnad för utbyggd infrastruktur som endast uppgår till 6 % av investeringen 

för ett nytt höghastighetsnät. 

 Ett nytt dubbelspår Göteborg – Alingsås skulle bidra till ökad regionförstoring 

som en följd av effektivare och pålitligare kommunikationer.  

 För fjärrtågstrafiken skulle ett nytt dubbelspår kunna innebära en 

restidsförkortning med uppemot 15 minuter på sträckan Stockholm – Göteborg 

jämfört med idag.  

 Även godstrafiken gynnas av en kapacitetshöjning av Västra stambanan, vilket 

skulle skapa näringslivs- och arbetsmarknadsnyttor på nationell nivå. 

 

6 Fortsatt arbete 
I det fortsatta arbetet kan den översiktliga analys som gjorts här fördjupas. Scenarier 

för regional utveckling med utbyggd tågtrafik och väsentligt större befolkning nära 

stationerna genererar kraftiga dynamiska samhällseffekter. Dessa kan modelleras och 

beräknas. På så sätt kan argumentationen för ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och 

Alingsås stärkas ytterligare med hjälp av kvantifierade nyttor.  

Det geografiska område om studerats skulle också kunna utökas till exempelvis 1 500 

– 2 000 meter från respektive järnvägsstation för att utöka potentialen för bostäder 

inom ett område med god tillgänglighet till järnvägen med gång eller cykel. 

Perspektivet kan även breddas till att omfatta landsbygden i tätorternas närområde. 

Hur skulle landsbygden och dess boendemiljöer kunna stärkas av en utbyggd 

infrastruktur och förbättrade pendlingsmöjligheter?  

I denna utredning har endast fyra kommuner längs Västra stambanan ingått. En 

naturlig fortsättning är att även undersöka förtätningspotentialen i kommunerna längs 

banan mellan Göteborg och Alingsås.  
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Bidrag till föreningen Romano Merakos nationaldagsfirande den 8 april 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 7000 kronor till romernas nationaldagsfirande den 8 april 2018 till 
föreningen Romano Merako. Bidraget betalas ut efter föreningens redovisning av 
kvitton och kostnader.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 47.)
Dnr KS/2018:173-045



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-17 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 
Kurs/konferens/seminarium Arrangör
Juridik för kommunägda företag Kommunakuten
13 juni 2018, Stockholm



    1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-12 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, 
förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyndarskapsfrågor

18:15 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 
kommunala anläggningar

18:17 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018



    1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-04-17 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 
direktionens sammanträdet 2018-03-01.
Handl nr 2018:768

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2018-03-09.
Handl nr 2018:856

Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive beslutsunderlag från 
sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2018-03-09, § 
3/18 –Verksamhetsberättelse 2017 regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och 
vård.
Handl nr 2018:857

Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdes protokoll från styrelsemöte 
2018-03-19.
Handl nr 2018:942

Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdes protokoll från styrelsemöte 
2018-03-19.
Handl nr 2018:943, 2018:944

Katrineholm Vatten och Avfall AB har översänt protokoll från årsstämma 2018-09-11.
Handl nr 2018:945

Beslut 
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om tillstånd till 
kameraövervakning, 211-2028-2018.
Dnr KS/2018:146-019

Länsstyrelsen Västra Götalands län har översänt beslut om tillstånd till 
kameraövervakning, utvidgning 211-42392-2017.
Handl nr 2018:839
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