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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2016 
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 2016 på 8 200 000 
kronor för KFAB och 5 354 000 kronor för KIAB. Rörelseomslutningen för de båda 
bolagen var sammanlagt 346 071 000 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 2016 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning 2016 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young
 Årsredovisning 2016 för KIAB revisionsberättelse, Ernst & Young
 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

Ärendebeskrivning
KFAB med KIAB har lämnat sin årsredovisning för 2016 tillsammans med 
revisionsberättelser. Kommunens revisorer har inom ramen för koncernredovisningen 
granskat de båda bolagens årsredovisningar. Kommunledningsförvaltningen har berett 
ärendet för kommunstyrelsens räkning.

Förvaltningens bedömning
Årsredovisningarna för KFAB med KIAB består av förvaltningsberättelse samt 
resultat – och balansräkning. Rörelseomslutning för de båda bolagen var 346 071 000 
kronor, varav moderbolagets rörelseomslutning var 289 188 000 kronor. Vidare, var 
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KFAB:s resultat efter finansiella poster 8 200 000 kronor och motsvarande för KIAB 
var 5 354 000 kronor.

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 2016. 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 med KIAB:s inte 
funnit något att anmärka på eller invända mot. Förvaltningens förslag är därför att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga bolagens 
årsredovisningar till handlingarna.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
KFAB
KIAB
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Kvarteret Hästen
FOTO: HANNA MAXSTAD
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Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fast-
ighets AB, organisationsnummer 556011-0917, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för Katrineholms Fast-
ighets AB för verksamhetsåret 2016. Förvaltningsberättelsen 
omfattar koncernen och moderbolaget. Årsredovisningen är 
upprättad i Svenska kronor SEK.

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

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
KFAB har under sina 61 verksamhetsår växt och är idag den 
största hyresvärden i Katrineholm med över 1 900 bostäder 
och med lokaler i ett 90-tal fastigheter. KFAB bildades 1955 
och uppförde de första bostadsfastigheterna på norr i 
Katrineholm. Tyngdpunkten av hyreshusen är uppförda under 
60-talets miljonprogram. Under 2000-talet har efterfrågan 
på bostäder ökat och är idag en bristvara. Nybyggnationer av 
hyreshus har genomförts och planeras på flera centrala fastig-
heter de närmaste åren.
 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.

AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
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 hyresgästka-
tegorierna. KFAB ska erbjuda attraktiva livs- och boendemil-
jöer i Katrineholm. 
 Inom affärsområde Bostäder bedrivs verksamhet i enlighet 
med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 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. 
 Inom AO Kommunfastigheter tillhandahålls lokaler för kom-
munal verksamhet utifrån självkostnadsprincipen. KFAB ska 
eftersträva att hyra ut lokaler till lägsta möjliga självkostnad. 
Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är att åstad-
komma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verk-
samheten. 

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

2016-01-01 – 2016-12-31

Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf (s)
Erik Liljencrantz v ordf (m)
Monica Johansson (s)
Michael Hagberg (s)

Berit Örtell (s)
Abdullahi Hassan (s)
Erik Härnblom (m) (period 1/1-2016 – 1/5 2016)
Bo Hohansson (m) (period 1/5-2016 – ) 
Gudrun Lindvall (mp)
Bertil Carlsson (c)
Mica Vemic (sd)
Bengt Hult (l)

Arbetstagarrepresentanter
Catharina Viking, VISION

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden. 
Årsstämma avseende 2016 hölls den 25 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 bygger för första gången på över 20 år nya bostäder. 
I kv. Hästen har etapp 1 färdigställts, ett punkthus om åtta 
våningar med totalt 36 lägenheter med adress Vasavägen 21. I 
etapp 2 som nu pågår byggs ytterligare 52 lägenheter med ett 
varierat utbud av lägenheter från 1 rok-4 rok. Etappen kommer 
att bestå av byggnader vid korsningen Linnévägen/Eriksbergs-
vägen. 
 Etapp 3 kommer att sluta kvarteret och avsluta projektet 
kv. Hästen med 54 lägenheter i fyra plan med utsikt över 
stadsparken.  
 Inom affärsområdet bostäder äger och förvaltar bolaget 43 st 
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 110 212 
kvm (111 051 kvm). 
 Inom affärsområde kommunfastigheter förvaltar bolaget 48 
st (48 st) fastigheter med en uthyrningsbar yta om 220 081 kvm 
(217 769 kvm).
 Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, 
reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på 
entreprenad. 
 Antalet fast anställda är 46 personer (43) fördelade på 36 
män (34) och 10 kvinnor (9). Se redovisning i not 8 till resultat-
räkningen. 
 Utbetalda löner och arvoden under året finns redovisade i not 
8 till resultaträkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bolaget är medlem i branschorganisationen, Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag (SABO), och arbetsgivarorganisationen 
Fastigo. Vidare är bolaget medlem i inköpsföreningen Hus-
byggnadsvaror (HBV). Andelar och tillgodohavande hos HBV 
finns redovisade i not 15 och 16 till balansräkningen.

HYRESLÄGET FR O M 2016-01-01
Förhandlingar avseende 2016 års hyresnivå inom affärsområde 
bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 0,9 % 
(1,19 %) för bostäder respektive lokaler. 

MARKNAD OCH UTHYRNING
Uthyrningssituationen är fortsatt gynnsam. Efterfrågan på 
lägenheter i Katrineholm är stor. Antalet tomma lägenheter är 
oförändrat 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 grup-
per i samhället ett boende. För att uppfylla uppdraget erbjuder 
KFAB varierande lägenhetsstorlekar i flerbostadshus och rad-
hus. KFAB erbjuder även ungdomsbostäder, seniorbostäder och 
trygghetsbostäder.
 Vidare tillhandahåller KFAB för närvarande drygt 30 lägen-
heter 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 har på grund av den höga uthyrningsgraden svårt 
att i dagsläget erbjuda bostäder till bl.a. nyanlända flyktingar 
särskilt för dem med stora familjer. 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 gällan-
de ombyggnad, trygghet och miljö upp. Ett gott samarbete har 
etablerats i denna fråga med Hyresgästföreningen. Målet är att 
skapa utvecklingsgrupper bestående av representanter från de 
boende och hyresgästföreningen. Gruppen träffas 3-4 gånger 
per år för att långsiktigt driva frågan hur man får hyresgäster 
att öka engagemang och intresse för den egna boendemiljön. 
Utvecklingsgruppens arbete skall leda till att hyresgästerna 
bildar arbetsgrupper, lokala föreningar 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. Bland 
annat har åtgärder för att stärkta tryggheten i den yttre miljön 
genomförts genom att gårdar öppnats upp. 

FRAMTIDA UTVECKLING
KFAB fortsätter att genomföra och planera för framtida 
nybyggnationer, då efterfrågan på bostäder är större än till-
gången.

Under en femårsperiod beräknar KFAB att bygga ca 250 bostäder 
fördelade på följande områden:
 • Inom kv. Hästen 7 byggs förnärvarande 106 lägenheter  
  bestående av byggnader om fyra till sju våningar.
  Lägenheterna är fördelade från 2 rok – 4 rok. 
 • I kv. Pantern påbörjas uppförandet av ett nytt ungdoms- 
  boende i mars 2017. Ett SABO Kombohus Mini om fyra 
  våningar bestående av sju ettor och sexton tvåor på 35  
  respektive 45 kvm kommer att byggas. Ny detaljplan för  
  kv. Pantern kommer att fastställas 2017. En befintlig  
  byggrätt flyttas ut mot Läroverksgatan. Detta förbättrar  
  möjligheterna för ytterligare byggnation i kvarteret.
 • Inom kv. Vitsippan 12 förväntas ny detaljplan vara klar 
  hösten 2017. Vitsippan 12 är för KFAB en markreserv för  
  framtida byggnation.
 • KFAB ser värdet att bevara och utveckla Katrineholms his- 
  toriska arv. Stora Djulö herrgårds gamla statarbostad, 
  allmänt kallat ”Nybygget” kommer att förvärvas från 
  Katrineholms kommun. Byggnaden genomgår en varsam  
  renovering som i möjligaste mån ska bevara ursprunglig  
  planlösning och miljö. Inflyttning beräknas till sommaren  
  2017.

Inom planeringsperioden finns ett flertal investeringsprojekt 
som ska planeras, utredas och genomföras vad gäller behovet 
av nybyggnationer för den kommunala verksamheten. 
 Bland annat gäller det planer på att uppföra en högstadie-
skola i kv. Järven och en F-6 skola på norr, äldreboende vid 
Strandgården, en gruppbostad inom LSS och servicebostäder 
inom kv. Hästen etapp 2. Vidare har KFAB fått i uppdrag att 
bygga parkeringsgarage norr om järnvägen med 250 parke-
ringsplatser. Uppförandet av en ny brandstation har påbörjats. 
En ny skolbyggnad är under uppförande på Skogsborgsskolan. 
Den nya byggnaden har fyra klassrum och byggs till låg och 
mellanstadiet. Byggnaden var tidigare planerad som förskola 
med fyra avdelningar. 
 I samverkan med bildningsförvaltningen har KFAB i uppdrag 
att projektera och bygga förskoleplatser för 80 barn. Byggna-
derna ska stå klara under 2018.
 Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och 
ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 
som de behöver. Kommunen har beslutat att tillskapa bostäder 
för situationer av akut karaktär. Kommunstyrelsen har gett 
KFABs uppdrag att för kommunens räkning uppföra bostäder 
av akut karaktär. Det uppdraget är nu slutfört. 
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Situationen i Sverige med stor bostadsbrist och många pågående 
och planerade byggprojekt innebär en situation med stor risk 
för en betydligt högre kostnadsbild vid ny- till eller ombyggna-
tioner.
 Genomförs merparten av de nybyggnationer som planeras 
och utreds i KFAB:s regi innebär detta att bolagets balans-
omslutning kommer att fördubblas inom en femårsperiod. 
 Katrineholms kommun måste ha beredskap för höjda hyres-
nivåer. Ett långsiktigt och nära samarbete i lokal- och fastig-
hetsfrågor är särskilt viktigt vid större förändringar.

MILJÖREDOVISNING
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och mil-
jöpolicy 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 åtagan-
den 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 miljökrite- 
    rier och i första mån välja miljöriktiga produkter.
 • Transporter – så långt som möjligt välja miljövänligaste  
    transportmedlet vid våra resor, byta fordon till miljövän- 
    ligare drivmedel, 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 avfalls- 
    mängden både genom minskat avfall men också via sorte-
    ring för återvinning.

KFAB arbetar för att minska energianvändningen. Det na-
tionella 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.
 Vidare väljer KFAB i fortsättningen att enbart köpa el som 
är producerad av förnybara energikällor. Genom detta mins-
kar KFAB sina koldioxidutsläpp med 3 000 ton per år. Det 
innebär att vår elkonsumtion inte kommer att orsaka något 
koldioxidutläpp alls.
 Fortsatta satsningar kommer att genomföras för att sä-
kerställa värme och ventilation i våra bostäder och lokaler. 
Gamla undercentraler 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. Hy-
resgästernas medvetenhet om att deras agerande påverkar 

energibelastningen bör stärkas.
 KFAB har ambition att fortsätta utbyggnaden av solenergi. 
Fram till 2016 har två anläggningar tagits i drift. KFAB ska 
vid framtida underhåll av tak ta fram förslag på solenergilös-
ning för att utreda möjligheten till etablering av en ny solen-
ergianläggning.

Idag har KFAB två eldrivna miljöbilar, den ena införskaf-
fades för ett år sedan och den andra bilen levererades i slutet 
på 2016. El-bilarna är av modellen VW e-Golf. Elmotorn 
utvecklar 115 hästkrafter och har vid full tankning och för-
siktig körning en räckvidd på 18 mil. Bilarna är en del i ett 
test som kan komma att förändra KFABs framtida bilpark.  
 KFAB har målsättningen att minska användningen av fos-
sila bränslen genom att bland annat investera i el-bilar.
I vårt arbete för att minska våra bilars utsläpp kan vi se 
positiva siffror. I vår senaste mätning för 2016 har vi mins-
kat våra utsläpp av koldioxid med 4,2% jämfört med 2015. 
Om vi jämför med 2014 har vi minskat utsläppen med totalt 
13,4%. Det är ett positivt steg i rätt riktning. Under våren 
2017 kommer vi att få ytterligare två el-bilar. Det kommer 
göra att vi kan minska våra koldioxidutsläpp med ytterligare 
2 800 kg. Därmed gör vi oss av med våra sista bensindrivna 
bilar. 

KFAB har för att göra plats för nyproduktion av lägenheter 
i kv. Hästen rivit det hus som färdigställdes 1953. Det rivna 
huset var i stort behov av upprustning samtidigt som radon-
värdena var förhöjda. KFAB beslutade därför att riva huset. 
 KFAB och kommunen har gemensamma önskemål om att 
öka miljömedvetenheten hos elever och lärare i utbildnings-
verksamheten. Uppförda miljöbodar används för att sortera 
avfallet och minska belastningen på kommunens återvin-
ningscentral i enlighet med kommunens avfallsplan. Miljöbo-
darna är uppförda i återvunnet material och drivs av solcel-
ler, varför inga fasta installationer krävs.
 KFAB har i sina avtal för framtida nybyggnationer skrivit 
in att byggnaderna ska ha lägre energiförbrukning än bover-
kets norm. KFAB följer SundaHus miljökrav. I samband med 
upphandling 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 god-
kännande från bolaget.
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FASTIGHETSFÖRVALTNING
Kostnaderna för uppvärmning är lägre än planerat som en följd 
av genomförda effektiviseringsåtgärder samt att temperaturen 
varit lägre än normalt. Året har varit 6,5 % (12,4 %) lägre än 
normalåret. 
 Under 2016 har antalet liksom kostnaderna för vatten- och 
brandskador varit på en lägre nivå än både budgeterat som 
föregående år. 
 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.

Affärsområde bostäder
KFAB har under hösten genomfört en nöjd-kund-undersökning 
(NKI) bland sina hyresgäster, för att ta reda på bostadshyres-
gästernas tankar om KFAB och sitt boende. En svarsfrekvens 
på 65% betecknas som klart godkänt. Detsamma gäller det 
samlade NKI-betyget för bostadskollektivet vilket landar på 74 
poäng att jämföra med 2011 då vi hade 72 poäng. 
 KFAB:s kunder har bland annat svarat på frågan om de 
rekommenderar andra att bo hos KFAB och svaret där är 80 
poäng vilket är ett mycket bra betyg. Evemetrix som genomför 
enkäten har även 40 andra kommunala bostadsbolag som kun-
der. Vid en jämförelse med dessa hamnar KFAB med betyget 74 
på en mycket hedersam andra plats. KFAB kommer nu internt 
att jobba vidare med de områden där förbättringspotential 
finns. 
 KFAB vill erbjuda ett boende eller en lokal där hyresgästerna 
upplever en hög servicenivå med bästa kvalitet till en rimlig 
kostnad.

Inom affärsområde bostäder går ca 53 % (61 %) av det totala 
underhållet om 15,1 Mkr 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. 
 Under 2015 startade ett samarbete med Hyresgästföreningen. 
Syftet är att minska nedskräpningen i bostadsområdena genom 
direkta träffar med hyresgästerna men även genom skriftlig 
information. Problemen med skadedjur har även under året 
aktualiserats, både i lokal- som riksmedia.

Ett långsiktigt arbete med att åtgärda det stora underhållsbeho-
vet främst gällande de fastigheter som uppfördes under 1960- 
70-talet, inom det s.k. miljonprogrammet pågår. KFAB genom-
för riktade upprustningsinsatser i de olika bostadsområdena. 
 För närvarande genomförs en renovering av kv. Grenen. 
Åtgärderna omfattar byta av samtliga vatten- och avloppsstam-
mar, byte av fönster, nya badrum, renovering av balkonger 
med byte av balkongräcken. Insatser i kök och övriga rum och 
säkerhetsdörrar sker efter hyresgästernas individuella val.

Affärsområde kommunfastigheter
KFABs ekonomiska förutsättningar för verksamheten styrs av 
kommunfullmäktiges beslut om rambudget. Inom AO Kom-
munfastigheter samverkar KFAB och Katrineholms kommun 

i planering, projektering och byggnation. Ägaren beslutar om 
investeringar i fastigheterna och KFAB är utförare av kommu-
nens 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. 

Katrineholms kommun övertog från första maj driften av den 
yttre skötseln för kommunfastigheterna i centralorten. Maskin-
ringen har skötseln i kransorterna, samt i AO Bostäder.
 KFAB installerar under en treårsperiod, fram till 2018, 
passersystem samt nya inbrotts- och brandlarm vid samtliga 
förskolor i kommunen. Larmsystemen baseras på senaste 
tekniken för att minimera risken för avbrott och för att skapa 
samordnade och integrerade system som möjliggör central styr-
ning och drift. Systematisk översyn av brandsäkerheten sker i 
verksamhetslokalerna. Åtgärder inom brandsäkerhetsområdet 
är exempelvis att säkerställa att skyltar, brandsläckare och 
nödbelysning finns och fungerar, att utrymningsvägar är fria 
och att modernisera larmsändarna.

Utfallet för det planerade underhållet 2016 uppgår till 14,9 Mkr 
(12,9 Mkr) motsvarande 63 kr/m² (54 kr/m). 
 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 förutsättning-
arna. Katrineholms kommun beslutade i budgeten för 2016 att 
fastställa budgeten för det planerade underhållet till 60,5 kr/m².

Vid Guldregnet har den yttre miljön utvecklats i samarbete 
med verksamheten. Bland annat har solskydd typ pergola 
byggts vid sandlådor för att skydda mot solen, en scen och en 
hinderbana i naturmaterial av oljad ek som är samstämmig 
med verksamhetens pedagogiska inriktning.
 Skadegörelsen vid kommunala verksamhetslokaler har ökat 
kraftigt och har under året uppgått till 1080 tkr, mot 822 tkr 
för helåret 2015. Särskilt utsatta under perioden är Skogsborgs-
skolan, Nävertorpsskolan, Sandbäckskolan och Nyhemsskolan.
 Vid förskolan Guldregnet (Västangården) har ett nytt tillag-
ningskök tillkommit som ska förse 10 andra förskolor i Katri-
neholm med mat.
 I Forssjö skola och Sandbäcksskolan har två förskolor fär-
digställts med fyra avdelningar vardera, samt mottagningskök. 
Förskolorna togs i bruk under december månad. 
 Vid Skogsborgsskolan har en tillbyggnad om 325 kvm 
omfattande 2 klassrum, 5 grupprum och ett bibliotek färdig-
ställts. 
 Vidare har ny ventilation installerats i befintlig skolbyggnad.
Vid Duveholmshallen har sportgolvet bytts i hall A till C om 
totalt 3 000 kvm. Det nya golvet är ett multigolv som ska passa 
många typer av sporter.
 I syfte att sänka ljudnivåerna installeras ljudabsorbenter 
fortlöpande i skolor och förskolor. Under sommaren har bland 
annat Nyhemsskolan, Sandbäcksskolan och Björkvik skola 
omfattats av insatserna. 
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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 under året sänkt reporäntan 
från -0,35 % till -0,5 %. 
 En allt starkare konjunktur skapar förutsättningar att infla-
tionen ökar men det finns risker. Riksbanken anser att dess 
penningpolitik därför även fortsättningsvis behöver vara expan-
siv. Riksbanken förväntar sig en höjning först i början av 2018.
 Swapvolymen har minskat med 30 mkr och uppgår till 885 
mkr (915 mkr) bestående av 19 avtal (20) där rörlig ränta bytts 
till bunden. 

Räntebindningstiden har minskat från 5,88 år till 4,59 år vid 
årets utgång.
 En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar 
ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -89,6 
mkr (-69,5 mkr). 
 Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer 
som är fastställda i finanspolicyn. Som alternativ till traditio-
nell 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 amorterats med 12 362 tkr (11 694 
tkr) och uppgår vid året slut till 995 315 tkr (1 007 677 tkr). 
 Som säkerhet för placerade lån finns kommunal borgen från 
Katrineholms kommun. Kommunen har beslutat att teckna 
borgen för bolagen inom en totalram om 1 200 000 tkr. 

Affärsområde bostäder
Inom affärsområdet har bolaget lån på 190 796 tkr (194 764 
tkr) motsvarande 1 732 kr/kvm (1 754 kr/kvm). Vid årsskiftet 
var räntebindningstiden 2,95 år (4,72 år). 
Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan, 
uppgår till 2,25 % (2,89 %). 

Affärsområde kommunfastigheter
Inom affärsområdet har bolaget lån på 834 519 tkr (812 913 
tkr) motsvarande 3 718 kr kvm (3 733 kr/kvm). 
Vid årsskiftet var räntebindningstiden 5,09 år (6,15 år). Den 
genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 2,50 % (2,59 %).

AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett 
med 57 709 tkr (55 262 tkr) varav 57 217 tkr (54 721 tkr) på 
byggnader. 
 Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 3,2 % (3,2 %) 
av anskaffningsvärdena.

AVSÄTTNINGAR
Bolaget har en pensionsförsäkring hos KPA, vilken skall täcka 
de framtida pensionsutbetalningarna. KFAB har löst all för-
månsbestämd pension. Den premiebestämda pensionen, vilken 
baseras på föregående års löner betalas årsvis.  

TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt 
629 851 tkr (556 612 tkr) varav mark 156 556 tkr (127 625). 
Övervägande delen av fastigheterna inom affärsområdet kom-
munfastigheter saknar taxeringsvärde.

FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter och inventarier är fullvärdesförsäkrade hos 
Protector. 

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 6 685 tkr (9 284 tkr). 
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 142 503 tkr (136 
450 tkr). Soliditeten uppgår till 10,7 % (10,9 %). 

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 2 129 tkr (3 349 tkr) respektive 0 tkr (0 tkr).
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Översikt resultat och ställning

MODERBOLAGET 2016 2015 2014 2013

Rörelseomslutning (rörelse intäkt), tkr 289 188 280 536 275 072 282 603

Resultat efter finansiella poster, tkr 8 200 10 941 7 258 37 450

Balansomslutning, tkr 1 336 017 1 250 397 1 228 927 1 222 845

Balanslikviditet (OT/KS) % 35 24 60 55

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

Antal förvaltade lägenheter                    1 861 1 869 1 826 1 826

Varav servicelägenheter, st                  306 306 306 306

Area bostäder                                              110 468 111 419 108 102 108 102

Area lokaler                                 219 856 217 401 215 519 215 519

EGET KAPITAL Aktiekapital
2016

Övrigt bundet
eget kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Årets 
resultat

Summa
fritt kapital

Koncernen

Belopp vid årets ingång 40 000 16 330 105 070 161 400

Resultatdisposition enligt beslut av bolagstämma 11 195 11 195

Utdelning enligt stämmobeslut -632 -632

Årets resultat 10 948 10 948

Belopp vid årets utgång 40 000 16 330 115 633 10 948 182 911

Moderbolaget

Belopp vid årets ingång 40 000 15 330 71 836 9 284 136 450

Resultatdisposition enligt beslut av bolagstämma 9 284 -9 284 0

Utdelning enligt stämmobeslut -632 -632

Årets resultat 0 6 685 6 685

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

Antalet aktier var 2016-12-31 400 000 st

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de vinstmedel som står till förfogande, 87 173 tkr, varav årets resultat 
6 685 tkr, disponeras enligt följande:

Utdelning 1,34 kr per aktie      536 tkr
Balanseras i ny räkning  86 637 tkr
Summa   87 173 tkr

KONCERNEN 2016 2015 2014 2013

Rörelseomslutning (rörelse intäkt), tkr 346 071 334 697 330 762 334 959

Resultat efter finansiella poster, tkr 13 554 14 312 9 035 39 858

Balansomslutning, tkr 1 498 985 1 406 453 1 368 785 1 363 902

Antal förvaltade lägenheter                    1 861 1 869 1 826 1 826

Varav servicelägenheter, st                  306 306 306 306

Area bostäder                                              110 468 111 419 108 102 108 102

Area lokaler                                 331 183 328 728 329 336 314 609
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Resultaträkning (tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER Noter Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

      Hyresintäkter 2 338 833 330 057 285 146 275 754

      Övriga intäkter 3 7 238 4 640 4 042 4 782

Nettoomsättning 346 071 334 697 289 188 280 536

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

      Underhållskostnader 4 -41 698 -39 069 -30 801 -26 140

      Driftskostnader 5-9 -182 232 -172 521 -158 536 -148 801

      Fastighetsskatt 10 -4 004 -3 390 -2 711 -2 161

      Av- och nedskrivningar 11 -71 143 -76 143 -58 457 -63 033

Summa Fastighetskostnader -299 077 -291 123 -250 505 -240 136

Bruttoresultat 46 994 43 574 38 683 40 400

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 12 -1 469 -1 775 -1 456 -315

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 13 322 4 708 317 208

Rörelseresultat 45 847 46 507 37 544 40 293

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 920 628 917 620

      Räntekostnader och liknande resultatposter 15 -33 213 -32 823 -30 261 -29 972

Summa finansiella intäkter och kostnader -32 293 -32 195 -29 344 -29 352

Resultat efter finansiella poster 13 554 14 312 8 200 10 941

      Bokslutsdispositioner 0 0 0 0

Resultat efter bokslutsdispositioner 13 554 14 312 8 200 10 941

Skatt på årets resultat 16 -2 605 -3 117 -1 515 -1 658

Resultat 10 949 11 195 6 685 9 284
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Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR Noter Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Moderbolaget 
2016

Moderbolaget 
2015

Anläggningstillgångar

      Materiella anläggningstillgångar

            Goodwill 17 538 807 538 807

            Byggnader, mark och markanläggningar 18 1 312 152 1 318 224 1 153 309 1 160 651

            Maskiner och inventarier 19 2 282 1 409 2 101 1 391

            Pågående ny- och ombyggnader 20 136 498 48 894 129 942 46 290

      Summa materiella anläggningstillgångar 1 451 470 1 369 334 1 285 890 1 209 139

      Finansiella anläggningstillgångar

            Aktier i dotterbolag 21, 22 0 0 5 000 5 000

            Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 40 40 40 40

            Fordringar hos intresseföretag 24 403 598 403 598

            Uppskjuten skattefordran 25 16 475 16 130 16 475 16 130

      Summa finansiella anläggningstillgångar 16 918 16 768 21 918 21 768

Summa anläggningstillgångar 1 468 388 1 386 102 1 307 808 1 230 907

Omsättningstillgångar

      Varulager

            Oljelager 13 33 0 0

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 12 559 12 107 11 390 12 224

            Fordringar hos koncern 0 0 3 0

            Aktuell skattefordran 7 892 0 7 892 0

            Övriga fordringar 26 5 932 5 336 5 559 5 336

             Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            615 1 238 606 1 215

      Summa kortfristiga fordringar 26 998 18 681 25 450 18 775

      Kassa och bank 27 3 586 1 637 2 759 715

Summa omsättningstillgångar 30 597 20 351 28 209 19 490

Summa tillgångar 1 498 985 1 406 453 1 336 017 1 250 397
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Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Eget kapital 28, 29

      Bundet eget kapital

            Aktiekapital 40 000 40 000 40 000 40 000

            Övrigt tillskjutet kapital 16 330 16 330 15 330 15 330

      Summa bundet eget kapital 56 330 56 330 55 330 55 330

      Fritt eget kapital

            Annat eget kapital 115 633 105 069 - -

            Balanserat resultat - - 80 488 71 836

            Årets resultat 10 948 11 195 6 685 9 284

      Summa fritt eget kapital 126 581 116 264 87 173 81 120

Summa eget kapital 182 911 172 594 142 503 136 450

Avsättningar

            Avsättning för uppskjuten skatt 30 807 1 348 0 0

Summa avsättningar 807 1 348 0 0

Långfristiga skulder

            Checkräkningskredit 31 142 131 41 601 126 460 38 911

            Skulder till kreditinstitut m.fl. 32 1 081 911 1 092 793 986 087 993 849

            Övriga långfristiga skulder 32 0 888 0 0

Summa långfristiga skulder 1 224 042 1 135 283 1 112 547 1 032 760

Kortfristiga skulder

            Skulder till kreditinstitut m.fl. 10 116 15 316 9 227 13 828

            Förskott från kunder 20 0 20 0

            Leverantörsskulder 0 43 572 0 36 222

            Skuld till koncernföretag 0 0 995 114

            Aktuella skatteskulder 6 641 5 656 6 328 4 945

            Övriga kortfristiga skulder 33 12 499 1 985 11 515 840

             Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 61 949 30 699 52 883 25 238

Summa kortfristiga skulder 91 225 97 228 80 967 81 187

Summa eget kapital och skulder 1 498 985 1 406 453 1 336 017 1 250 397
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Resultatsammandrag per affärsområde (tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER Bostäder Verksamhetslokaler Moderbolaget

      Hyresintäkter 109 634 175 512 285 146

      Övriga intäkter 2 971 1 071 4 042

Nettoomsättning 112 605 176 583 289 188

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

      Underhållskostnader -15 884 -14 917 -30 801

      Driftskostnader -64 492 -94 044 -158 536

      Fastighetsskatt -1 938 -773 -2 711

      Av- och nedskrivningar -15 968 -42 489 -58 457

Summa Fastighetskostnader -98 282 -152 223 -250 505

Bruttoresultat 14 323 24 360 38 683

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -1 456 0 -1 456

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 257 60 317

Rörelseresultat 13 124 24 420 37 544

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 141 776 917

      Räntekostnader och liknande resultatposter -6 393 -23 868 -30 261

Summa finansiella intäkter och kostnader -6 252 -23 092 -29 344

Resultat efter finansiella poster 6 872 1 328 8 200

Skatt på årets resultat -837 -678 -1 515

Resultat 6 035 650 6 685
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Kassaflödesanalys (tkr)

INDIREKT METOD Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Resultat efter finansiella poster 13 554 14 312 8 200 10 941

Avskrivningar och nedskrivingar som belastar resultatet 70 143 78 866 57 457 66 900

Reavinst som belastar resultatet 1 000 -133 1 000 -133

Fusionseffekt 487 -2 222 469 -2 222

Utdelning -632 -1 000 -632 -1 000

Betald skatt -2 643 -3 667 -1 515 -2 170

Övriga poster som ej ingår i resultatet -804 -3 305 -308 -230

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 81 105 82 851 64 670 72 086

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

            Ökning (-) minskning (+) av förråd 20 -4 0 0

            Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar -9 200 29 941 -6 675 28 911

            Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder -4 681 -5 342 220 4 670

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 244 107 446 58 216 105 667

      

Investeringsverksamhet

Utbetalningar för förvärv av fastigheter m.m. -1 366 -986 -1 180 -986

Inbetalningar från försäljning av maskiner och inventarier 0 0 0 0

Utbetalningar för aktiverade fastighetskostnader -68 176 -130 435 -54 220 -106 951

Inbetalningar från försäljning av fastigheter 0 132 0 132

Förändring pågående arbeten -87 605 -9 736 -83 652 -13 325

Kassaflöde från investeringsverksamheten -157 147 -141 025 -139 052 -121 130

Finansieringsverksamheten

Förändring av långfristiga fordringar -11 482 -4 652 -7 762 951

Inbetalning från försäljning av fastigheter m.m. 3 242 4 500 3 242 0

Inbetalning av nyupptagna lån 100 242 20 000 87 550 0

Förändring av långfristiga skulder -150 14 453 -150 14 453

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 91 852 34 301 82 880 15 404

Årets kassaflöde 1 949 722 2 044 -59

Likvida medel vid årets början 1 637 915 715 774

Summa likvida medel vid årets slut 3 586 1 637 2 759 715
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NOT 1 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och 
koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte an-
nat framgår nedan.
 
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-
ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Hyresintäkter redovisas i den period hyran avses.
 
KONCERNREDOVISNING
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara 
tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaff-
ningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden 
som goodwill.
 
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det 
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma 
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i 
sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om 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 nyttjandeperiod tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar    5 år
Markarbeten    40 år
Tak - tegel/plåt    50/40 år
Fasad - tegel/puts eller trä   80/50 år
Tvättstuga, badrum   30 år
Kök     30 år
Balkong, fönster, entréer portar mm  30 år
Övrigt invändig bygg   30 år
VA,VVS, Vent, kyl och processmedia mm 25 år
Tele- och datasystem, elsystem  30 år
Transportsystem, hissar mm  40 år
 
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.
 
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäk-
ter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter 
ingår byggnader, mark och markanläggningar. 
 
Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp 
som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverk-
ning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- 
och uppskrivningar efter anskaffningen.
 
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 Datscha 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 dessa 
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. 
ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapi-
talbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar 
skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och 
bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och 
ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad 
finanspolicy. 
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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 an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som ränte-
kostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektiv-
ränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
 
INKOMSTSKATTER 
 Årets skatekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
 
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 skat-
teeffekter redovisas i eget kapital.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida rä-
kenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på ba-
lansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 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 framtida 
skattemässiga överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänför-
lig till obeskattade reserver.
 
AVSÄTTNINGAR
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje 
man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare rä-
kenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias.
 
OFFENTLIGA BIDRAG
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rim-
ligt 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.
 
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinsti-
tut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovi-
sas i investeringsverksamheten. 
 
NYCKELTALSDEFINITIONER

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansom-
slutningen.
 
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 ba-
serade 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. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och anta-
ganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgång-
ar och skulder under nästa räkenskapsår.
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Noter till Resultaträkning (tkr)

NOT 2 HYRESINTÄKTER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Bostäder 90 539 87 616 90 543 87 616

Lokaler 247 981 242 139 194 291 187 836

Garage och parkeringsplatser 2 711 2 538 2 711 2 539

341 231 332 293 287 545 277 991

Hyresbortfall

Rabatter -782 -430 -782 -430

Outhyrda lägenheter -527 -525 -527 -525

Outhyrda lokaler -695 -890 -695 -891

Outhyrda garage och parkeringsplatser -394 -391 -395 -391

-2 398 -2 236 -2 399 -2 237

Summa hyresintäkter 338 833 330 057 285 146 275 754

NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Ersättningar från hyresgäster 344 469 344 442

Elavgifter hushållsström 0 14 0 14

Ersättning för juridiska åtgärder 46 45 46 45

Övriga intäkter, förvaltningsarvode 6 848 4 112 3 652 4 281

Summa övriga intäkter 7 238 4 640 4 042 4 782

Summa nettoomsättning 346 071 334 697 289 188 280 536

NOT 4 UNDERHÅLLSKOSTNADER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Planerat, tidigarelagt och senarelagt underhåll 40 642 38 186 29 746 25 257

Underhållsrabatt för bostäder 779 742 779 742

Tillval 277 141 276 141

Summa underhållskostnader 41 698 39 069 30 801 26 140
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Noter till Resultaträkning (tkr)

NOT 5 DRIFTSKOSTNADER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 40 579 38 183 34 203 31 911

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 11 729 11 133 10 689 9 996

Övriga personalkostnader 474 498 450 494

Reparationskostnader 21 677 21 321 17 414 17 167

Vatten och brandskadekostnader 2 325 5 096 2 325 4 402

Övriga skötselkostnader 32 468 28 621 29 051 24 973

Uttagsskatt 738 686 738 686

Avskrivning fordon och fastighetsinventarier 274 180 260 158

69 685 67 535 60 927 57 876

Förbrukning

Vatten 12 268 11 834 11 156 10 766

El, fastigheter 20 576 19 191 17 401 15 822

El, hushåll 50 59 50 59

Renhållning 5 026 4 793 4 761 4 564

37 920 35 877 33 368 31 211

Riskkostnader

Försäkringspremier 2 326 2 193 1 869 1 753

Avskrivna fordringar 76 327 76 327

Avgifter för juridiska åtgärder 191 239 187 236

2 593 2 759 2 132 2 316

Administration

Lönekostnader 14 634 14 015 13 549 12 873

Övriga personalkostnader 587 924 563 917

Styrelsearvoden, Förvaltningskostnader 601 656 307 370

Revisionskostnad 838 635 541 410

Marknadsföring 1 519 1 865 1 257 1 404

Konsultkostnader 1 568 1 225 850 669

Övriga kostnader 13 038 10 195 12 178 10 233

Avgår aktiverade kostnader -2 150 -2 350 -2 150 -2 350

Avskrivning kontorsinventarier inklusive datautrustning 130 334 121 292

30 765 27 498 27 216 24 818

Hyresgästernas medel

Fritidsverksamhet 282 257 282 257

Förhandlingsersättning 205 202 205 202

Boinflytande 203 210 203 210

690 669 690 669

Summa driftkostnader 182 232 172 521 158 536 148 801
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Noter till Resultaträkning (tkr)

NOT 6 LEASINGAVTAL Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal 220 487 168 384

Framtida leasingavgifter 0 220 0 168

NOT 7 ARVODE TILL REVISIORER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 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.

EY

Revisionsuppdrag 465 483 285 311

Skatterådgivning 156 44 121 30

Övriga tjänster 155 30 105 30

776 557 511 371

PWC
Revisionsuppdrag 62 76 30 39

62 76 30 39

NOT 8 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2016 2015 

Löner och andra ersättningar 17 924 16 527

Sociala kostnader 6 655 6 362

   varav pensionskostnad 1 074 1 067

Löner, andra ersättningar fördelat mellan ledningspersonal

och övriga anställda

Styrelse och VD 1 297 1 217

Övriga anställda 16 627 15 310

Pensionskostnad VD 219 252

Pensionskostnad övriga anställda 855 815

Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor

Styrelsen 11 11

Varav män 73 % 73 %

VD och ledningsgrupp 5 5

Varav män 100 % 100 %

Övriga anställda 41 38

Varav män 76 % 79 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid:

Korttidsfrånvaro (1-59 dagar) 2,9 3,7

Långtidsfrånvaro (60- dagar) 0,1 1,8

Totalt 3,0 5,5
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NOT 9 FÖRSÄLJNING TILL KONCERNFÖRETAG Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Årets försäljning till koncern 0 0 2 129 3 349

De koncerninterna försäljningarna uppgår till 1% av omsättningen.

NOT10 FASTIGHETSSKATT Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Fastighetsskatt 4 004 3 390 2 711 2 161

NOT 11 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Byggnader & markanläggningar 69 874 66 254 57 188 54 452

Nedskrivningar 1 000 8 412 1 000 8 312

Utrangering 0 1 208 0 0

Goodwill 269 269 269 269

71 143 76 143 58 457 63 033

NOT 12 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 0 0

Kostnader av engångskaraktär 1 469 1 775 1 456 315

1 469 1 775 1 456 315

NOT 13 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Vinst vid försäljning av fastigheter 158 4 500 158 0

Återvunna avskrivna fordringar 149 208 144 208

Diverse engångsintäkter 15 0 15 0

322 4 708 317 208

NOT 14 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER   

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Räntor på likvida medel 790 418 790 414

Räntor på kundfordringar 120 207 120 203

Övriga intäkter 10 3 7 3

920 628 917 620
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Noter till Resultaträkning (tkr)

NOT 16 AKTUELL SKATT Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -3 579 -6 943 -1 841 -5 665

Justering avseende tidigare år 108 0 -19 376

Förändring av uppskjuten skatt avseende temtorära skillnader 866 3 826 345 3 631

-2 605 -3 117 -1 515 -1 658

Resultat före skatt 13 689 12 849 8 163 11 317

Skatt enligt gällande skattesats -3 012 -2 827 -1 796 -2 490

Skatteeffekt av icke skattpliktiga intäkter 1 1 1 1

Skatteffekt av ej avdragsgilla kostnader -66 -77 -61 -77

Skatteeffekter, av- och nedskrivningar av fastigheter -502 -4 347 15 -3 181

Upplösning av latent skatteskuld 847 3 713 345 3 713

Justering avseende tidigare år 127 420 -19 376

Redovisad effektiv skatt -2 605 -3 117 -1 515 -1 658

NOT 15 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Ränta fastighetslån 33 111 32 722  30 175  29 892

Övriga kostnader 102 101 86 80

33 213 32 823 30 261 29 972

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 885 MSEK (915). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala 
skuldportföljen uppgår till 4,59 år (5,88) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,44% (2,65). Marknadsvärdet på 
derivatavtalen uppgår till -89,6 MSEK (-67,9).
 Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsva-
rande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda 
lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimine-
ras.
 Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas 
över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsför-
hållandet 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 riskhante-
ringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

    2016-12-31 2015-12-31
Inom 0-1 år  220,3  72,7
Inom 1-2 år  40  70
Inom 2-3 år  25  40
Inom 3-4 år  20  25
Inom 4-5 år  195  20
Inom 5-6 år  185  195
Inom 6-7 år  200  185
Inom 7-8 år  200  200
Inom 8-9 år  0  200
Inom 9-10 år  0  0
Summa:   1 085,3  1 007,7
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NOT 18 BYGGNADER OCH MARK Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

BYGGNADER

Ingående ack. anskaffningsvärden
Byggnader och mark 2 169 435 2 049 548 1 843 270 1 743 059

Nyanskaffningar under året
Byggnader och mark 68 176 130 435 54 220 106 951

Försäljning/rivning under året 
Byggnader och mark -8 388 -10 548 -8 388 -6 740

Utgående ack. anskaffningsvärden 2 229 223 2 169 435 1 889 102 1 843 270

Ingående ack. avskrivningar
Byggnader -794 975 -734 734 -634 083 -583 044

Årets omklassificering
Byggnader -8 159 0 -8 159 0

Årets avskrivningar
Byggnader -69 903 -66 254 -57 217 -54 453

Försäljning/rivning under året
Byggnader 4 890 6 013 4 890 3 414

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -868 147 -794 975 -694 569 -634 083

Ingående ack. nedskrivningar -56 236 -47 824 -48 536 -40 224
Försäljning av nedskrivna fastigheter 8 312 0 8 312 0

Årets nedskrivning -1 000 -8 412 -1 000 -8 312

Utgående ack. nedskrivningar -48 924 -56 236 -41 224 -48 536

Utgående bokfört värde byggnader 1 312 152 1 318 224 1 153 309 1 160 651

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 2016. Värderingen är baserad på den externa värderingen som 
V&P Valuation utfört tidigare år. Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgår enligt värderingen per den 31 december 2016 till 2 069 Mkr. 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 balans-
räkningen, 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. 

NOT 17 GOODWILL Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Ingående anskaffningsvärde 1 346 1 346 1 346 1 346

Ingående avskrivningar -539 -269 -539 -269

Årets avskrivningar -269 -268 -269 -268

Utgående ackumulerade avskrivningar -808 -539 -808 -539

Utgående redovisat värde 538 807 538 807

Goodwill i samband med förvärvet av Tidningshuset i Katrineholms uppgår till ett bokfört värde om 538 tkr. 
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TAXERINGSVÄRDE Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Byggnader 627 588 581 933 473 295 428 987

Mark 199 835 165 987 156 556 127 625

Summa taxeringsvärde 827 423 747 920 629 851 556 612

NOT 19 MASKINER OCH INVENTARIER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Ingående ack. anskaffningsvärden 9 838 9 644 9 386 9 192

Nyanskaffningar under året 1 366 986 1 180 986

Sålda/utrangerade -40 -792 -40 -792

Utgående ack. anskaffningsvärden 11 164 9 838 10 526 9 386

Ingående ack. avskrivningar -8 430 -8 617 -7 996 -8 247

Årets avskrivningar -492 -604 -469 -541

Ack. avskrivningar sålda/utrangerade 40 792 40 792

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -8 882 -8 428 -8 425 -7 995

Utgående bokfört värde Maskiner och Inventarier 2 282 1 409 2 101 1 391
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NOT 20 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Ingående anskaffningsvärde på ny-, till- eller ombyggnationer 48 895 39 159 46 290 32 965

Under året nedlagda utgifter 155 779 136 364 137 872 120 276

Under året överfört till förvaltningsfastigheter -68 176 -126 629 -54 220 -106 951

Utgående anskaffningsvärde på ny-, till- eller 
ombyggnationer

136 498 48 894 129 942 46 290

NOT 21 AKTIER I DOTTERBOLAG Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående bokfört värde 0 0 5 000 5 000
Utgående bokfört värde 0 0 5 000 5 000

NOT 22 SPECIFIKATION AV AKTIER I DOTTERBOLAG Säte Antal/Andel i % Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Företag och organisationsnummer

Katrineholms Industrihus AB, 556069-1510 Katrineholm 50 000 / 100 % 5 000 5 000

KIAB resultat för året uppgår till 4 399 tkr och det totala egna kapitalet uppgår till 44 174 tkr.

NOT 23 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Andelar i HBV 40 40 40 40

NOT 24 FODRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Fastigo 403 598 403 598
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NOT 26 ÖVRIGA FORDRINGAR Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Mervärdesskattefordran 2 459 5 323 2 459 5 323

Övriga kortfristiga fordringar 3 473 13 3 100 13

Summa 5 932 5 336 5 559 5 336

NOT 27 KASSA OCH BANK Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Banktillgodohavanden 3 585 1 637 2 758 715

Kassa 1 0 1 0

Summa 3 586 1 637 2 759 715

NOT 25 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Temporär 
skillnad 2016

Temporär
skillnad 2015

Uppskjuten
 skattefodran 2016

Uppskjuten 
skattefordran 2015

Koncernen och moderbolaget

Belopp vid årets ingång 73 317 68 278 16 130 13 817

Årets förändring 1 570 5 039 345 2 313

Belopp vid årets utgång 74 887 73 317 16 475 16 130

NOT 28 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de vinstmedel som står till förfogande, 
87 173 tkr, varav årets resultat 6 685 tkr, disponeras enligt följande:

Utdelning 1,34 kr per aktie 536

Balanseras i ny räkning 86 637

     Summa 87 173
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NOT 31 CHECKRÄKNINGSKREDIT Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Avser del av den kommunala koncernlimiten 170 000 100 000 150 000 80 000

Utnyttjad checkkredit 142 131 41 601 126 460 38 911

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

NOT 30 UPPSKJUTEN SKATT Temporär 
skillnad 2016

Temporär
skillnad 2015

Uppskjuten
 skatteskuld 2016

Uppskjuten 
skatteskuld 2015

Koncernen

Byggnader och mark 4 370 3 372 961 742

Årets återföring/avsättning -2 283 998 -502 219

Skatt på obeskattade reserver 0 0 348 387

Summa 2 087 4 370 807 1 348

NOT 29 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Antal aktier 400 000

Kvotvärde 100
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NOT 32 LÅNGFRISTIGA SKULDER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter 
balansdagen

36 911 58 600 36 912 55 312

Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 1 045 000 1 035 081 949 175 938 537

1 081 911 1 093 681 986 087 993 849

NOT 33 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Personalens källskatter och sociala avgifter 984 887 902 806

Mervärdesskatteskuld 11 515 1 064 10 613 0

Övriga kortfristiga skulder 0 34 0 34

Summa 12 499 1 985 11 515 840

NOT 34 UPPLUPNA KOSTNADER OCH   
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Upplupna sociala avgifter inkl skatter på pensionskostnader 678 843 614 780

Semesterlöneskuld 1 069 1 133 979 1 071

Upplupna kostnadsräntor 12 071 12 099 11 433 11 490

Förskottsbetalda hyror 9 406 9 908 6 180 6 312

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 725 6 716 33 677 5 585

Summa 61 949 30 699 52 883 25 238

NOT 35 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Fastighetsinteckningar

Pantsatta 0 0 0 0

Eget förvar 177 098 177 098 105 078 105 078

Summa 177 098 177 098 105 078 105 078

NOT 36 EVENTUALFÖRPLIKTELSER Koncernen
2016

Koncernen
2015

Moderbolaget
2016

Moderbolaget
2015

Garantiförbindelser: Fastigo 353 321 322 293

36
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CarOliners industrilokaler på Mejerigatan 12. 
FOTO: CRELLE EKSTRAND
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ÅRSREDOVISNING 2016

Styrelsen och verkställande direktören
för Katrineholms Industrihus AB, (KIAB),

organisationsnummer 556069-1510, avger härmed
årsrapport för verksamhetsåret 2016.
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Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB), organisationsnummer 556069-1510, 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Års-
redovisningen 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 
väsentlig aktör när sysselsättningsskapande verksamheter ska 
etableras, utvecklas eller på annat sätt förändras. 
 Katrineholms Industrihus ABs bolagsordning gäller fr o m 
2015-03-02.

AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KIABs uppdrag är att förvalta och förvärva fastigheter uti-
från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi ska även avyttra 
fastigheter när det behövs av ekonomiska skäl eller andra 
förutsättningar. Vårt ägande av fastigheter ska vara aktivt 
och proffessionellt 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:

2016-01-01 – 2016-12-31

Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf (s)
Erik Liljencrantz v ordf (m)
Monica Johansson (s)
Michael Hagberg (s)
Berit Örtell (s)
Abdullahi Hassan (s)
Erik Härnblom (-) (period 1/1-2016 – 1/5-2016) 
Bo Johansson (m) (period 1/5-2016 – )
Gudrun Lindvall (mp)
Bertil Carlsson (c)
Mica Vemic (sd)
Bengt Hult (l)
  
Styrelsen har hållit 4 st protokollförda sammanträden. 
Årsstämma avseende 2016 hölls den 25 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 
bolaget 24 st fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 
ca 110 000 kvm. Inom affärsområde förvaltningsuppdrag 
förvaltas fastigheter för Katrineholms kommuns räkning.
 KIAB och KFAB har till viss del gemensam administration 
och företagsledning. Kostnaderna bokförs i KFAB för att 
sedan faktureras KIAB. 

FÖRVALTNINGSFORM OCH PERSONAL
Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, 
reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på 
entreprenad. 
 Antalet fast anställda är 3 personer (3) alla män. 
Se redovisning i not 5 till resultaträkningen. 

LÖNER OCH ARVODEN
Utbetalda löner och arvoden under året finns redovisade i not 
5 till resultaträkningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Konjunkturläget visar en viss förbättring. Efterfrågan finns 
främst för mindre- och medelstora lokalytor. KIAB har 
under 2016 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. KIAB tror på 
en fortsatt positiv utveckling av uthyrningssituationen. KIAB 
har genom ett kundfokuserat förhållningssätt och genom 
möjligheter att utveckla fastigheterna kunnat upprätthålla en 
uthyrningsgrad kring 90 %. 
 Uthyrningsgraden per 2016-12-31 är fortsatt på en hög 
nivå om 92 % (93%). Bolagets långsiktiga målsättning är att 
uppnå en uthyrningsgrad på minst 95 %.

Året har till stor del handlat om att anpassa lokaler till nya 
hyresgäster och befintliga. Arbetet kring framtagande av nya 
lokaler för kommunens Service och teknikförvaltning har 
pågått under hela 2016 och en upphandling kommer att ske 
under 2017 för att bygga om delar av Rådmannen 4, Västgö-
tagatan 18 till att omfatta hela Service och teknikförvaltning-
ens verksamhet. Målet är att möjliggöra för förvaltningen att 
få en bättre och effektivare verksamhet. 
 Den i december 2014 förvärvade fastigheten Karossen 6 
(tidigare Dax Doors lokaler) är nu fastighetsreglerad till 
Karossen 5. Under 2016 har byggnaden genomgått en stor 
förvandling. Stora delar av de tidigare vakanta ytorna om ca 
11 000 kvm är nu uthyrda till Sims Recycling respektive 
X-modul. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Exempel på nya hyresgäster 2016 är Svea Legosmide, Enium, 
Katrineholms Buss och CarOliner. 

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 idag har.

Den höga nivån på fastighetsutveckling fortsätter. Under 
2016 har KIAB satsat 11 mkr i planerat underhåll. 

KIAB eftersträvar att överträffa kundens förväntningar på 
lång sikt genom en hög servicenivå och bästa kvalité. 
 Under hösten har KIAB genomfört en nöjd-kundundersök-
ning för att mäta hur nöjda hyresgästerna är och samtidigt ta 
reda på vilka förbättringar som kan göras. Utifrån frågorna i 
undersökningen, som omfattar Kundvård, Skötsel och Under-
håll samt Felanmälan räknar man ut ett så kallat Nöjd kund-
index (NKI). KIAB får ett NKI på 81, vilket är det bästa 
betyget för KIAB någonsin. Det totala NKI-betyget har ökat 
med 19 betygsenheter sedan år 2008 då betyget blev 62. 
Vidare får KIAB ett Total Index om 74, vilket är det övergri-
pande betyget på både den fysiska miljön och servicen. Även 
det ses som ett mycket starkt betyg. 
 När det gäller Personal Index får KIAB ett betyg om 88, 
vilket är rekordhögt. Personal Index är ett beräknat medel-
värde där frågor som t ex bemötande, servicenivå och möjlig-
heten att få kontakt med KIABs personal ingår. På frågan om 
hyresgästerna skulle rekommendera KIAB blev svaret 84.   
 Våra kunders omdöme ger oss en topplacering bland de 
40-tal industrifastighetsbolag som undersökts av marknads-
undersökningsföretaget Evimetrix.
 KIABs ambition är att fortsätta utveckla fastigheterna och 
bidra till att skapa en attraktiv miljö för företagandet i Katri-
neholm. 

 

MILJÖREDOVISNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING
KIAB arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling både 
genom investeringar och underhåll. Detta för att möta nya 
och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva 
lokaler.
 KIAB genomför en omfattande energiinventering i bolagets 
samtliga fastigheter. Målsättningen är att minska miljöpå-
verkan med 20 % fram till 2020 i enlighet med de nationella 
målen. KIAB har sänkt energiförbrukningen i sina byggnader 
med totalt 17 % från 2008 till 2016.

Några exempel på energibesparande åtgärder:

Gjuteriet 19
Vid Gjuteriet 19 har CarOliner etablerat verksamhet på ca 
2 000 kvm där man utvecklar och levererar system för hjul-
inställning för tunga fordon. Byggnaden har tilläggsisolerats 
och fått ny plåtfasad och fönster. Vidare har byggnaden total- 
renoverats invändigt med nya kontor och produktionsytor.

Karossen 5
Ett stort projekt under 2016 har varit att fastighetsutveckla 
Karossen 5. Sims Recycling har utökat sina lokaler med 
bland annat en ny produktionsdel, nya personalutrymmen, 
matsal och kontor. Under början av sommaren tecknades 
även ett kontrakt med X-modul där företaget hyr 4 800 kvm.  
 En omfattande renovering har genomförts för nya produk-
tionslokaler, kontor, matsal och omklädningsrum. Byggna-
den har även tilläggsisolerats och fått ny plåtfasad och nya 
lanterninfönster. De utvändiga åtgärderna har gett området 
en rejäl ansiktslyftning.

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

Vårlöken 6
Hemtjänsten flyttade från Vårlöken 6, AVA-huset för att 
möjliggöra Folktandvårdens expansion gällande allmäntand-
vården.

Sothönan 6
Vid Sothönan 6 har personal och produktionslokaler om 
1 600 kvm iordningsställts för Svea Legosmides räkning. 
I produktionslokalerna har LED-belysning installerats och 
ett nytt ventilationsaggregat med värmeåtervinning.

Rådmannen 4
Projektering pågår gällande planerna att förlägga Service- 
och teknikförvaltningens verksamhet vid Rådmannen 4.

Under året har 13 996 tkr (23 484 tkr) investerats i fastigheter. 

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

FINANSIERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT
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 under året sänkt 
reporäntan från -0,35 % till -0,5 %. En allt starkare konjuk-
tur skapar förutsättningar att inflationen ökar men det finns 
risker. Riksbanken anser att dess penningpolitik därför även 
fortsättningsvis behöver vara expansiv. Riksbanken förväntar 
sig en höjning först i början 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 3,20 
år (3,92 år). 
 Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer 
som är fastställda i KIAB:s finanspolicy. Som alternativ till 
traditionell räntebindning används finansiella derivatinstru-
ment i form av ränteswapar. 
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Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och 
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Vid årets 
slut uppgick swapvolymen till 80 000 tkr (80 000 tkr) bestående 
av 8 avtal (8) där rörlig ränta bytts till bunden. En marknads-
värdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett negativt 
marknadsvärde utöver nominell skuld om -7 742 tkr (-7 584 tkr). 
 Totalt uppgår låneskulden till 95 825 tkr (99 545 tkr). 
Genomsnittsräntan uppgår till 2,85 % (2,59 %). För befint-
liga lån finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen 
har beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram 
om 110 000 tkr. 

AVSKRIVNINGAR
KIAB tillämpar redovisningsreglerna K3. Vilket innebär att 
komponentavskrivning sker av byggnader. 
 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett 
med 12 709 tkr (11 865 tkr) varav 12 686 tkr (11 802 tkr) på 
byggnader. 
 Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 3,8 % (3,7 %) 
av anskaffningsvärdena. 

TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt 
197 572 tkr (191 308 tkr) varav mark 43 279 tkr (38 362 tkr). 
 

FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Protector. 

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 
59 013 tkr (57 511 tkr). Resultatet för verksamhetsåret upp-
går till 4 399 tkr (2 047 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till 44 174 tkr (39 775 tkr). Soliditeten uppgår nu 
till 26,9 % (25,5 %). 

AVSÄTTNINGAR
Bolaget har en pensionsförsäkring hos KPA, vilken skall 
täcka de framtida pensionsutbetalningarna. Den premiebe-
stämda pensionen, vilken baseras på föregående års löner 
betalas årsvis. Överskottsfonden som förvaltas av KPA visar 
på ett överskott om 239 tkr (214 tkr).

KONCERNEN
Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 
0 tkr (0 tkr) respektive 2 740 tkr (3 349 tkr).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
med tilläggsupplysningar.

TEXT SLUT
Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 
0 tkr (0 tkr) respektive 3 349 tkr (2 939 tkr).At quasper upta-
qui ulparum qui dolorest voloresequi a sequatempos as is cor 
maximpor reicto ipsam ut ut a doloreped ex ende porporia 
solore, vollit que nos plate iumet ulpa nimusdam facipis es dolo 
omniend ipsum, es eium quam reprorerum restist ullaceatem 
quam commolu ptatur, conem di ut etur aut plist odisciis imin-
venimust eliquos doles doluptat.
Apellab illes estion raeprat.
Faceria vendel maximil libus, sequi ratur mo esequam eius adit 
doluptae si auta doluptatem nat.
Itatio. Ex et alibus doluptat idebisi nvenem doles esequi nul-
lorehenda verovitium vellaceaque estium es eum exeri omnimet 
aut laut a id maxim non con nullupt atusand isquae rem que ni 
doluptaque labo. Obitatibus delleceat.
Uptias iuntio essus corepta tionsectem idebiss uscias auta 
voluptae sumquo expedi omniet repuditatem solo ea nimet 
prorro blandae sin exerumquiae nullati isquam, te molo vitas-
pient acepero dicae molorest dolupicte vitaspe rferchi liquiam, 
cuscide rspelia nducillab in corios por ad exerrum excesti beri 
quiatempor aliqui dolorianist ulla coreiunt.
Maiore vendelit, sumendelit eos asped quaecta volorit iuntibea 
nosantiur? Fugiatur, aut quodipsam nonserum endunt.
Se reptatusae et qui tem doluptatquam eic torioris de quis et et 
latecuptae. Mus dolessi ut officabore vid magniendamus peri-
aepta nimus int.
Piscid ut re pra quae volore peritius, officil laborio estemqu 
atentium repratibus.
On conse assit ullaboreium il et re, odicimolum eaque perate 
es aut hit, quiae que pro del molorrorate ium niae simaiossita 
doluptat liam venis soleniet maximus adigni qui qui alia con 
peles venda volectem quae nonsectin parchil magniste officip-
sae nosae. Ur?
Lanimol oritatem fugit ipitin con cum volute veriatur, corro 
te con necatusciata sit od etur, nus excepuditis corro con rem 
res prate ellorioriate nis dolut quosam, ommolorem facipsa 

ÅRSREDOVISNING 2016 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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ÅRSREDOVISNING 2016

Översikt resultat och ställning

2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 59 013 57 511 56 357 55 709

Resultat efter finansiella poster 5 354 3 371 1 358 1 593

Balansomslutning 168 965 161 287 154 694 146 227

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

Avkastning på totalt kapital, % 4,9 3,8 2,6 3,1

Avkastning på eget kapital, efter skatt, % 11,8 8,2 3,1 4,5

Medelantal anställda 3 3 3 3

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 31 728 2 047 39 775

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma 2 047 -2 047 0

Årets resultat 4 399 4 399

5 000 1 000 33 775 4 399 44 174

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

balanserad vinst  33 775 tkr 
årets vinst    4 399 tkr
   38 174 tkr

disponeras så att
i ny räkning överföres 38 174 tkr
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ÅRSREDOVISNING 2016

Resultaträkning (tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER Noter 2016 2015

      Hyresintäkter 52 836 54 303

      Övriga intäkter 6 177 3 208

Nettoomsättning 59 013 57 511

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

      Underhållskostnader -10 896 -12 929

      Driftskostnader 2, 3, 4 -25 826 -27 069

      Fastighetsskatt -1 293 -1 229

      Av- och nedskrivningar 5 -12 686 -13 110

Summa Fastighetskostnader -50 701 -54 337

Bruttoresultat 8 312 3 174

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -14 -1 460

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 5 4 500

Rörelseresultat 8 303 6 214

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 8

      Räntekostnader och liknande resultatposter -2 952 -2 851

Summa finansiella intäkter och kostnader -2 949 -2 843

Resultat efter finansiella poster 5 354 3 371

Bokslutsdispositioner 6 173 173

Resultat efter bokslutsdispositioner 5 527 3 544

Årets skattekostnad 7 -1 128 -1 497

Resultat 4 399 2 047
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ÅRSREDOVISNING 2016

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR Noter 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

      Materiella anläggningstillgångar

            Byggnader, mark och markanläggningar 8 158 843 157 573

            Maskiner och inventarier 9 181 18

            Pågående ny- och ombyggnationer 10 6 556 2 604

      Summa materiella anläggningstillgångar 165 580 160 195

Omsättningstillgångar

      Varulager 

            Oljelager 13 33

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 1 169 0

            Fordringar koncern 995 114

            Övriga fordringar 373 0

            Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 23

      Summa kortfristiga fordringar 2 545 137
      Kassa och bank 11 827 922

Summa omsättningstillgångar 3 385 1 092

Summa tillgångar 168 965 161 287
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ÅRSREDOVISNING 2016

Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter 2016 2015

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/fria reserver 33 775 31 728

            Årets resultat 4 399 2 047

      Summa fritt eget kapital 38 174 33 775

Summa eget kapital 44 174 39 775

Avsättningar

            Obeskattade reserver 12 1 583 1 756

            Avsättning för uppskjuten skatt 13 459 961

Summa avsättningar 2 042 2 717

Långfristiga skulder

            Checkräkningskredit 14 15 671 2 691

            Skulder till kreditinstitut m.fl. 15 95 825 98 945

            Övriga långfristiga skulder 15 0 888

Summa långfristiga skulder 111 496 102 524

Kortfristiga skulder
            Skulder till kreditinstitut m.fl. 888 1 488

            Leverantörsskulder 0 7 351

            Skulder till koncernföretag 962 0

            Aktuella skatteskulder 312 711

            Övriga kortfristiga skulder 16 984 1 143

            Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 8 107 5 578

Summa kortfristiga skulder 11 253 16 271

Summa eget kapital och skulder 168 965 161 287
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ÅRSREDOVISNING 2016

Resultatsammandrag per affärsområde (tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER Industrilokaler Förvaltningsuppdrag KIAB

      Hyresintäkter 52 836 0 52 836

      Övriga intäkter 2 848 3 329 6 177

Nettoomsättning 55 684 3 329 59 013

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

      Underhållskostnader -10 467 -429 -10 896

      Driftskostnader -22 976 -2 850 -25 826

      Fastighetsskatt -1 293 0 -1 293

      Av- och nedskrivningar -12 686 0 -12 686

Summa Fastighetskostnader -47 422 -3 279 -50 701

Bruttoresultat 8 262 50 8 312

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -14 0 -14

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 5 0 5

Rörelseresultat 8 253 50 8 303

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 4

      Räntekostnader och liknande resultatposter -2 952 -1 -2 953

Summa finansiella intäkter och kostnader -2 949 0 -2 949

Resultat efter finansiella poster 5 304 50 5 354

      Bokslutsdispositioner 173 0 173

Resultat efter bokslutsdispositioner 5 477 50 5 527

Årets skattekostnad -1 115 -13 -1 128

Resultat 4 362 37 4 399
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ÅRSREDOVISNING 2016 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningsla-
gen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-
ende år.
 

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 tillgo-
dogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.
 
Hyresintäkter redovisas i den period hyran avses.
 
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 nyttjandeperiod tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar 5 år
Markarbeten 40 år
Tak - tegel/plåt 50/40 år
Fasad - tegel/puts eller trä 80/50 år
Tvättstuga, badrum 30 år
Kök 30 år
Balkong, fönster, entréer portar mm 30 år
Övrigt invändig bygg 30 år
VA,VVS, Vent, kyl och processmedia mm 25 år
Tele- och datasystem, elsystem 30 år
Transportsystem, hissar mm 40 år
 
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.

 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäk-
ter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter 
ingår byggnader, mark och markanläggningar. 
Samtliga bolagets fastigheter klassificeras som förvaltningsfas-
tigheter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen 
till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv 
eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget 
till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen.
 
PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER 
Pågående ny- till eller ombyggnationer värderas till direkta 
anskaffningskostnader. Projekt som inte fullföljs kostnads-
förs. 

FASTIGHETSVÄRDERING 
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en 
kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkast-
ningskrav. Värderingen är utförd i analysverktyget Datscha 
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 dessa 
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 räntebindningstiden 
och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer 
och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen 
beslutad finanspolicy. 
 Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som 
skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skul-
le motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) 
uppstå om man istället valt att använda långa räntebind-
ningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervär-
det/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.
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Inom 0-1 år  15,8 19,5
Inom 1-2 år  30 0
Inom 2-3 år  0 30
Inom 3-4 år  10 0
Inom 4-5 år  20 10
Inom 5-6 år  15 20
Inom 6-7 år  0 15
Inom 7-8 år  5 0
Inom 8-9 år  0 5
Inom 9-10 år  0 0
Summa:   95,8 99,5

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.

INKOMSTSKATTER
Årets skatekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

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

AVSÄTTNINGAR
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje 
man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare rä-
kenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinsti-
tut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovi-
sas i investeringsverksamheten. 

NYCKELTALSDEFINITIONERESULTAT

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

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

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskju-
ten skatt).
 
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 ba-
serade 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. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och anta-
ganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgång-
ar och skulder under nästa räkenskapsår.

ÅRSREDOVISNING 2016 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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ÅRSREDOVISNING 2016

Noter till Resultaträkning (tkr)

NOT 2 DRIFTSKOSTNADER 2016 2015

Uppvärmning

Kostnader för uppvärmning 6 376 6 272

Fastighetsskötsel och reparationer

Lönekostnader 1 040 1 137

Övriga personalkostnader 24 4

Reparationskostnader samt vatten- och brandskador 4 263 4 848

Övriga skötselkostnader 3 417 3 648

Avskrivning fordon och fastighetsinventarier 14 22

8 758 9 659

Förbrukning

Vatten 1 112 1 068

El, fastigheter 3 175 3 369

Renhållning 265 229

4 552 4 666

Riskkostnader

Försäkringspremier 457 440

Avskrivna fordringar 0 0

Avgifter för juridiska åtgärder 4 3

461 443

Administration

Lönekostnader 1 085 1 142

Övriga personalkostnader 24 7

Styrelsearvoden och förvaltningskostnader 294 286

Revisionskostnad 297 225

Marknadsföring 262 461

Konsultkostnader 718 556

Övriga kostnader 2 989 3 310

Avskrivning kontorsinventarier inklusive datautrustning 10 42

5 679 6 029

Summa driftkostnader 25 826 27 069
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ÅRSREDOVISNING 2016

Noter till Resultaträkning (tkr)

NOT 3 ARVODE TILL REVISIORER 2016 2015

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 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.

EY

Revisionsuppdrag 180 164

Skatterådgivning 35 14

Övriga tjänster 50 10

265 188

PWC och lekmannarevisior

Revisionsuppdrag 32 37

32 37

297 225

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2016 2015

Medelantalet anställda 3 3

Löner och andra ersättningar

Styrelse 294 285

Övriga anställda 1 495 1 562

1 789 1 847

Sociala kostnader

Pensionskostnader för övriga anställda 123 167

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 507 530

630 697

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 2 419 2 544

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 27 % 27 %

Andel män i styrelsen 73 % 73 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

NOT 5 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 2016 2015

Byggnader och markanläggningar 12 686 12 298
Utrangering 0 812

12 686 13 110



26

ÅRSREDOVISNING 2016

Noter till Balansräkning (tkr)

NOT 6 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2016 2015

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 173 173

NOT 7 ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2016 2015

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 738 -1 278

Justering avseende tidigare år 108 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 502 -219

Totalt redovisad skatt -1 128 -1 497

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK 2016 2015

Byggnader och mark 326 165 306 489

Inköp 13 956 23 484

Försäljningar/utrangeringar 0 -3 808

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 340 121 326 165

Ingående avskrivningar -160 892 -151 688

Försäljningar/utrangeringar 0 2 598

Årets avskrivningar -12 686 -11 802

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -173 578 -160 892

Ingående nedskrivningar -7 700 -7 600

Årets nedskrivningar 0 -100

-7 700 -7 700

Utgående redovisat värde 158 843 157 573

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 2016. Värderingen är baserad på den externa värde-
ringen som V&P Valuation utfört tidigare år. Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgår enligt värderingen per den 31 december 2016 till 333 Mkr. 
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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ÅRSREDOVISNING 2016

Noter till Balansräkning (tkr)

NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 452 451

Inköp 186 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 638 451

Ingående avskrivningar -433 -370

Årets avskrivningar -24 -63

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -457 -433

Utgående redovisat värde 181 18

NOT 10 PÅGÅENDE NY- TILL ELLER OMBYGGNATIONER 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde på ny-, till- eller ombyggnationer 2 605 6 194

Under året nedlagda utgifter 17 907 16 088

Under året överfört till förvaltningsfastigheter -13 956 -19 678

Utgående anskaffningsvärde på ny- till eller ombyggnationer 0 0

6 556 2 604

NOT 11 LIKVIDA MEDEL 2016 2015

Banktillgodohavanden 827 922

NOT 12 OBESKATTADE RESERVER 2016 2015

Ackumulerade överavskrivningar 1 583 1 756

NOT 13 AVSÄTTNING FÖR UPPSKJUTEN SKATT 2016 2015

Belopp vid årets ingång 961 742

Årets avsättningar 0 219

Under året återförda belopp -502 0

Belopp vid årets utgång 459 961

Vid inkomsttaxeringen för 2017 är det skattemässiga värdet på byggnader och markanläggningar 136 521 tkr (132 895 tkr). Bokförda värdet inklusive 
obeskattade reserver uppgår till 138 608 tkr (137 265 tkr). Uppskjuten skatteskuld uppgår till 22 % (22 %) av 2 087 tkr (4 370 tkr) 459 tkr (961 tkr). Årets 
förändring av uppskjuten skatt uppgår till 502 tkr (-220 tkr). I obeskattade reserver ingår överavskrivning på fastigheter som har beaktats vid beräkning av 
uppskjuten skatt på fastigheter. Aktuell skattekostnad är 1 236 tkr (1 497 tkr). Upplösningen av den uppskjutna skatten har sänkt bolagets skattekostnad med 
502 tkr.
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ÅRSREDOVISNING 2016

Noter till Balansräkning (tkr)

NOT 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2016 2015

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 95 825 99 833

Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0

95 825 99 833

NOT 16 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2016 2015

Personalens källskatter och sociala avgifter 82 80

Mervärdesskatteskuld 902 1 063

Summa 984 1 143

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016 2015

Upplupna sociala avgifter inkl. skatter på pensionskostnader 64 63

Semesterlöneskuld 91 61

Upplupna kostnadsräntor 638 609

Förskottsbetalda hyror 3 225 3 713

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 089 1 132

Summa 8 107 5 578

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER 2016 2015

Fastighetsinteckningar

Pantsatta 0 0

Eget förvar 72 72

Summa 72 72

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

NOT 14 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2016 2015

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 20 000 20 000

Utnyttjad kredit uppgår till 15 671 2 691









Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen

KATRINEHOLMS KO~rivlU~~
Kommuns±yreker.

GRANSKNINGSRAPPORT ZQ~~ ~~~~
Till årsstämman i

Handl.nr: Handi.

Katrineholms Fastighetsaktiebolag ~ ö !~ ~ ~~~ o-p;a~
o~g nr ss6o1 ~-09» KS~~Gt`}:,~,~ pil

Jag har granskat Katrineholms Fastighetsaktiebolags verksamhet för år 2016.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdra`.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden nedan.

Föregaende år påtalade jag att det saknades uppdragsavtal med Katrineholms Kommun avseende de
adminisb-ativa jänster som levereras till bolaget via kommunens Shared Business Services. Ett avtal
finns nz~ undertecknat av båda parter. Jag har dock genom intervjuer med bolaget och dess auktoriserade
revisor noterat att den interna kontrollen c bolaget under året har påverkats negativt p.g.a. att samarbetet
med Shared Business Services inte fungerat riktigt tillfredsställande. Det är styrelsens och verkställande
direkt~r~ens ansvar att tillse att bolaget har en god intern kontroll oavsett vem Born utför tjänsten.

Föregcrende år påtalade jag också de framtida riskerna och konsekvenserna med att inte göra nödvändigt
underhull pä de kommunala verksamhetslokalerna. Under 2016 har underhållsnivån ökat jämfört med
201 S. Deg är av vikt att bolagets underhållsnivä fortsätter att öka och att bolagets styrelse återigen
kommzu~icerar behovet av resurser för nödvundigt underhåll och eventuella framtida konsekvenser av att
ha för låga underhållsnivåer med ägaren, kommunen, och tillika hyresgäst avseende dessa fastigheter. Er
hyresnivå bör sättas så att bolaget klarar av nödvändigt underhåll avseende dessa fastigheter.

Jag bedömer, utöver ovan nämnda noteringar, att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig, men min rekommendation är att styrelsen och verkställande direktören förstärker den
interna Kontrollen kring de ekonomitjänster som levereras från kommunens Shared Business Services.

Katrineholm den 27 mars 2017

~_~ 4 /

Mårita Bengt son ~ ~
Lekmannarevisor +
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Jag har granskat Katrineholms Industrihus Aktiebolag verksamhet för år 2016.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektivoch beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är attgranska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktigesuppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunalverksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att gerimlig grund för bedömning och prövning.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för minauttalanden nedan.

Föregäende år påtalade jag att det saknades uppdragsavtal med Katrineholms Kommun avseende deadministrativa tjänster som levereras till bolaget via kommunens Shared Business Services. Ett avtalfinns nu undertecknat av båda parter. Jag har dock genom intervjuer med bolaget och dess auktoriseraderevisor noterat att den interna kontrollen i bolaget under året har påverkats negativt p.g.a. att samarbetetmed Shared Business Services inte fungerat riktigt tillfredsställande. Det är styrelsens och verkställandedirektörens ansvar att tillse att bolaget har engod intern kontroll oavsett vem som utför tjänsten.
Jag bedömer, utöver ovan nämnda noteringar, att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligtoch från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll harvarit tillräcklig, men min rekommendation är att styrelsen och verkställande direktören förstärker deninterna kontrollen kring de ekonomitjänster som levereras från kommunens Shared Business Services.

Katrineholm den 27 mars 2017

' ~ ~
i ~E~ ~ ~i ~7~~,

arita Bengt'~s~on~` ~'" ""
Lekmannarevisor



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 KS/2017:210 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland 
Förvaltningens 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 21 mars 2017 att godkänna 
årsredovisningen för 2016 och överlämna den respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2016 på 
sammanlagt 1 082 000 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: Årsredovisning och bokslut 2016 – Vårdförbundet Sörmland
 Årsredovisning 2016
 Revisionsberättelse för år 2016
 Revisorernas redogörelse för år 2016
 Revisionsrapport: Vårnäs Behandlingshem – kartläggning av 

fastighetsförhållanden, pwc
 Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2016, pwc
 Granskning av årsredovisning 2016, pwc
 
Ärendebeskrivning
Vårdförbundet Sörmland har, jämte revisionsberättelse, revisionsrapporter och 
granskningsrapporter, lämnat sin årsredovisning för 2016 till fullmäktige i respektive 
medlemskommun. Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion godkände vid sitt 
sammanträde den 21 mars 2017 årsredovisning och bokslut för 2016. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 KS/2017:210 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

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

Förvaltningens bedömning
Av årsredovisningen framkommer att Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt 
ekonomiskt resultat för 2016 på sammanlagt 1 082 000 kronor. Den sammanlagda 
anslagsnivån från medlemmarna har ökat med 2 500 000 kronor, jämfört med år 2015. 
För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 130 000 kronor (år 2015 var motsvarande 
belopp 3 061 000 kronor).

Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 89 % inom det ”öppna 
intaget”, vilket betyder än något lägre nyttjandegrad än vad som budgeterats.

Revisorerna säger i sin berättelse, att man bedömer att direktionen bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och i ekonomiskt hänseende tillfredsställande 
sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Vidare, instämmer revisorerna att 
de finansiella målen är uppnådda. Revisorerna tillstyrker därför att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att anmärka på eller erinra mot 
Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning, varför förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga 
årsredovisningen till handlingarna.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER 

 

Den viktigaste händelsen under 2016 i Vårdförbundet är att Flens kommun återinträtt som 

medlem i förbundet. Kommunen har också valt att ansluta sig till det öppna intaget vid Vårnäs 

behandlingshem samt till behandlingsverksamheten vid Gläntan genom årliga anslag. Liksom 

tidigare deltar Flens kommun också i upphandlingsverksamheten och familjerådgivningen. 

 

Genom Flens återinträde har stabiliteten i förbundet förbättrats ytterligare. Inte minst 

värdefullt är det att Flen valt att gå in med årliga anslag till den nystartade verksamheten vid 

Gläntan. 

 

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. En viktig satsning på förbättrade lokaler har 

också gjorts genom en stor renovering av det hus som nu rymmer anhörigprogrammet. 

 

Verksamheten vid Gläntan är nystartad och håller på att etablera sig. Beläggningen har hittills 

inte nått upp till önskvärd nivå. Betydande insatser görs därför för ökad marknadsföring, viket 

bl a lett till ett avtal med Uppsala kommun. Verksamheten har också bytt chef under året. 

 

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 HVB-verksamhet för fyra grupper vuxna med 

missbruksproblematik. 

 

Familjerådgivningen har haft ökad efterfrågan under året. Ett nytt och bättre 

tidsbokningssystem har införts. En hel del utåtriktade aktiviteter har också genomförts i syfte 

att öka möjligheterna till tidiga insatser i behövande familjer. 

 

Under året har arbete pågått med att utforma verksamheten för certifiering av 12-

stegsrådgivare. Ett samarbete har inletts med Åsa folkhögskola. Den första utbildningen 

kommer att ske våren 2017.  

 

Vårdförbundet har under året fått en ny ledningsorganisation. Förbundschefen har fått ett 

utvidgat ansvar vad gäller planering och ekonomi i och med att tjänsten som administrativ 

chef tagits bort. Utrymme har därmed också skapats för att bemanna en halvtidstjänst för 

kvalitetssäkring. I början av året avgick också Birgitta Hagdahl med pension från sitt 

mångåriga uppdrag som förbundschef för Vårdförbundet. En ny förbundschef, Ramona 

Grapenhielm, anställdes. Ekonomiskt visar verksamheten ett gott resultat med ett överskott på 

drygt 1 mkr.  

 

Från direktionens sida vill vi rikta ett varmt tack till all personal för deras gedigna insatser 

under året. Ett särskilt varmt tack ska också riktas till Birgitta Hagdahl för hennes utmärkta 

insatser som ledare för Vårdförbundet under många år! 

 

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 HVB Gläntan 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 nio sammanträden och tre 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. 

Förbundets ambition är att flera ansluter sig som medlemmar. Under verksamhetsåret har 

Flen återkommit som medlem i förbundet. Ytterligare ett par kommuner har visat intresse 

för Vårdförbundet Sörmlands olika verksamhetsområden. Dessa har erbjudits informations-

insatser från såväl förbundet som från Vårnäs behandlingshem och Gläntan och detta kan 

förhoppningsvis leda till eventuellt framtida medlemskap i förbundet.  

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 verksamhets året har vi haft ett fletal 

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 med spänning. 

Patientgruppen under året skiljer sig en aning från föregående år. Användningen av de 

tidigare så populära ”nätdrogerna” har minskat radikalt 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. 

Framöver ska Vårnäs behandlingshem fortsätta att utveckla sitt behandlingskoncept med bl.a  

kvalitetssäkring. Det är allt viktigare att utforma rutiner för detta. 

Vårnäs ska även, i samverkan med våra medlemskommuner, 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 
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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.  

Bättre samverkan med psykiatrin och fortbildning till personal när det gäller behov av 

medicinering, både vid avgiftning och vid abstinensbehandling efteråt, då många av våra 

ungdomar har symtom som kan påverka behandlingen under en längre tid. 

 

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 

Tre ägarmöten har genomförts på Vårnäs. I januari behandlades Flens kommuns ansökan om 

medlemskap i förbundet.  

I maj lämnades en ekonomisk redovisning samt verksamhetsinformation från år 2015. Förslag 

till budgetförutsättningar och anslagsramar i budgeten för 2017 presenterades. 

Ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa efter att HVB Gläntans budget 

återremitterats. Ett förslag till reviderad förbundsordning presenterades och tillstyrktes av 

ägarrepresentanterna.  

I september togs beslut om HVB Gläntans budget. 
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Omorganisation inom Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Förbundets ledning 

har genomgått en omorganisation. Ny förbundschef har rekryterats och tillträdde i slutet av 

januari månad. Tjänsten som administrativ chef har tagits bort och förbundschefen ansvarar 

för planering och redovisning, övriga ansvarsområden som den administrativa chefen 

innehade, fördelades på verksamhetschef på Vårnäs samt enhetschef på Gläntan. En kvalitets-

samordnare anställdes under hösten på deltid. Tjänsten har utökats med ansvar för upphand-

ling då tidigare förbundschef/upphandlingsansvarig gått i pension. 

Vårdförbundet Sörmland har övertagit rättigheterna till utbildningen Certifiering i Tolv-

stegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) från det Isländska utbildningsbolaget GSKehf. Som 

ett led i köpet av utbildningsrättigheterna gjorde direktionen och ledningsgruppen en studie-

resa till Island i april månad. En utbildningsdag om tolvstegsbehandlingens lärprocesser hölls 

av Gudni Stefansson och man besökte avgiftningssjukhuset Vogur.  

HVB Gläntan: Enhetschefen som startade verksamheten slutade under året och en ny 

enhetschef har rekryterats. Under sommaren och hösten fanns det få inskrivna klienter och 

flera  medarbetare valde att gå till andra verksamheter. Under hösten inleddes ett intensivare 

samarbete med styrgruppen som kommer att pågå innevarande år. Arbetet resulterade i att 

målgruppen för verksamheten ändrades till unga vuxna, mellan 18 och 26 år. Ramavtal har 

tecknats med Uppsala kommun.  

 

En omfattande reparation av en byggnad på fastigheten Vårnäs utfördes under sommaren 

2016. Bakgrunden är att när underhållsarbete inleddes upptäcktes stora brister i byggnadens 

fasad och tak. Kostnaden för reparationsåtgärderna uppgick till 983 tkr.  

 

 

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.  
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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 2016 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 kommer ligga till grund 

för fortsatt kvalitetsarbete, där en kvalitetssamordnare på halvtid kommer att utveckla och 

implementera detta arbete. 

 

En internkontrollplan för 2017 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av 

direktionen våren 2017.  

 

 

Personal 
 
Vid verksamhetsårets slut var 39 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland.  

Därutöver var en person visstidsanställd samt tio personer timanställda.  

De timanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och två chaufförer har arbetat vissa tider under 

hela verksamhetsåret. Sju vikarier har arbetat vid behov som sjuksköterska,  

rådgivare/behandlingsassistent och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar, 

sjukdom o dyl under hela eller delar av verksamhetsåret.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

En av de tillsvidareanställda är långtidssjukskriven och bedöms ej återgå i tjänst, varför en 

personal tillsvidareanställts på denna tjänst. 

Av 39 anställda personer vid Vårdförbundet är 19 män och 20 kvinnor.  

Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 46,4 år (2015: 47,2 år). 

En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 % 

av en heltid. 

En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året. 

Verksamhet Antal årsanställda 

Upphandling 0,55 

Familjerådgivning 5,25 

Vårnäs behandlingshem 20,00 

Vårdförbundets kansli 2,30 

Gläntan 10,15 

Summa 38,25 
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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  2016 2015 

De anställdas sammanlagda ordinarie    

arbetstid, timmar  76 747 76 357 

Total sjukfrånvaro, timmar  4 986 5 531 

Total sjukfrånvaro i %  6,50% 7,24% 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent    

av den totala sjukfrånvaron  40,05% 54,09% 

Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar                       42 731 44 223  

Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar 3 286 4 001  

Kvinnornas sjukfrånvaro i procent  7,69% 9,05% 

Männens sammanlagda arbetstid, timmar 34 016 32 134  

Total sjukfrånvaro för män, timmar  1 700  1 530 

Männens sjukfrånvaro i procent  5,00% 4,76% 

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan  

hänföras till enskilda individer. 

Den ordinarie arbetstiden räknat i antal timmar är 390 timmar fler än 2015 beroende på att 

verksamheten vid HVB Gläntan räknades under del av året 2015 då den startade med        

patienter från och med 1 maj.  

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,74 procentenheter i jämförelse med 2015.  

Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 14,04 procenten-

heter.  

Det återspeglar sig i den totala sjukfrånvaron för kvinnor, som under perioden är 7,69 % - 

en minskning med 1,36 procentenheter - medan den för män är 5,0 % - en ökning med 0,24 

procentenheter - i jämförelse med 2015.  

Sjukfrånvaro har generellt minskat, vilket den även gjorde under föregående år. 

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 februari 

månad samt oktober månad i Stockholm.  
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Utbildningsdagar har genomförts med anledning av nystart av intranät Spintr samt Infosoc 

journalhantering. 

 

Familjerådgivning 

Personalgruppen har extern handledning regelbundet som också är den huvudsakliga 

kompetensutvecklingen. Under året har två handledare anlitats, båda med utbildning i 

Emotional Focused Therapy (EFT) en terapiform som är evidensbaserad. 

Fem familjerådgivare har deltagit i en 4-dagars utbildning i EFT. 

Familjerådgivarna har deltagit i utbildningar kring våld i nära relationer och kring mångfald. 

Fyra har deltagit i tre studiedagar anordnade av Kommunala familjerådgivare (KFR). 

En familjerådgivare går steg 2-utbildning i ”Systemisk Familjeterapi” vid universitetet i 

Linköping. Utbildningen är klar i början av 2017. 

 

Två av Familjerådgivarna går i introduktionshandledning på 60 tim. 

Två har deltagit i en föreläsning angående relationer. 

Hela gruppen har deltagit i Hjärt- och lungräddningsutbildning och brandutbildning. 

 

 

Vårnäs 

Rådgivare och sjuksköterskor har cirka en gång per månad löpande handledning av extern 

handledare. Under våren har uppehåll gjorts ”mellan två handledare” och den har 

återupptagits igen under senhösten med ny handledare. 

En rådgivare har under verksamhetsåret blivit klar med sin CTL utbildning ”12-

stegsprogrammets lärprocesser” och är därmed certifierad rådgivare. Målsättningen är att 

samtliga rådgivare skall genomgå denna utbildning. Detta kommer att fortsätta under 2017 i 

Vårdförbundets egen regi. 

En medarbetare i köket har gått en grundläggande utbildning i livsmedelshygien och en av 

kockarna har genomgått utbildning i ”kreativa luncher”, ledarskap och gruppdynamik. 

 

Alla medarbetare på Vårnäs gjorde under hösten en studieresa till Island. Syftet med resan var 

att se hur missbruksvården på Island är organiserad. Organisationen på Island är en 

föregångare till Vårnäs behandlingshem och det ”öppna intaget”. Besöket gav många insikter 

om hur Vårdförbundet skulle kunna utvecklas framför allt vid en volymökning av 

verksamheten. 

 

Hela gruppen har deltagit i Hjärt- och lungräddningsutbildning och brandutbildning. 

 

Gläntan 

 

Gruppen har extern handledning regelbundet, under året har två handledare anlitats.  

Enhetschef har genomgått två dagars utbildning i Ledningsansvaret för HVB ”diplomerad 

utbildning om det juridiska ansvaret”.     

 

Alla medarbetare har genomgått en tredagars MI-utbildning och metodstöd utifrån detta har 

påbörjats. 
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En medarbetare är utbildare inom MI och har deltagit i utbildning om kodning av MI-

färdigheter vid Karolinska institutet. 

  

Två medarbetare har deltagit i ASI-utbildning. 

En medarbetare har gått HAP-utbildning 

 

Hela gruppen har deltagit i Hjärt- och lungräddningsutbildning och brandutbildning. 

 

Upphandling 

 

Inga specifika kompetensutvecklingsaktiviteter har förekommit under året. 

 

 

Arbetsmiljö 

Efter en omorganisation inom ledningen för förbundet, har det övergripande ansvaret för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ålagts förbundschefen från och med 2016-01-01.  

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.  

 

Två skyddsombud har tidigare lämnat sina uppdrag, grupperna har utsett nya skyddsombud 

som utbildats och tillträtt uppdragen under året.  

 

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. Övriga rehabiliteringsinsatser som genomförts under verksamhetsåret är att 

personer efter sjukdomstillstånd, som ett led i rehabiliteringen, till att börja med återkommit 

till arbetet på deltid. Arbetsgivaren har medverkat till att göra återgången till arbetet så fri från 

yttre stress som möjligt. 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. 
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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. 

 

Framtid 

Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans är 

dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.  

HVB Gläntan har ändrat åldersspannet för klienterna till unga vuxna, 18-26 år, på begäran av 

medlemmarna. En styrgrupp sammansattes under projekteringstiden och gruppen är fortsatt 

verksam med planering och utformning av verksamheten. En av verksamhetens grundtankar 

är en tät samverkan mellan deltagande kommuner, Landstinget och Vårdförbundet Sörmland. 

Tillströmningen av unga vuxna till HVB Gläntan har varit tämligen låg under året. Det är 

angeläget att i framtiden uppnå en stabilt hög beläggning på HVB Gläntan samt en över tid 

stabil finansiering.  

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. 

En kvalitetssamordnare är anställd på halvtid och 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.  

En omorganisation inom ledningsfunktionerna på Vårdförbundet Sörmland har bl a lett fram 

till att ekonomihanteringen på förbundet när det gäller löpande bokföring, fakturering samt 

ekonomisk rapportering kommer att läggas ut på en medlemskommuns ekonomikontor. 

Planering för detta har inletts och beräknas komma igång vid årsskiftet 2017/2018. Fördelen 

med att lägga ut en del av ekonomihanteringen är att skapa bättre kontinuitet och mindre 

sårbarhet när det gäller dessa ansvarsområden. Därmed kan Vårdförbundet Sörmlands 

kvarvarande ledningsresurser bättre fokusera på kärnverksamheten. 
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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 2016 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av 

omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2016-2018) i genomsnitt skall 

uppgå till lägst ca 11 Mkr.  

Verksamhetsårets positiva resultat om 1 082 tkr innebär att det första resultatmålet har 

uppfyllts.  

Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 14,4 Mkr, vilket innebär att den 

treåriga (2016-2018) 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 1 082 tkr. 

Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 1001 tkr.   

Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 25,3 Mkr (24,9 Mkr) samt 

av vårdavgifter och övriga intäkter med 10,4 Mkr (8,4 Mkr).  

Den totala intäkten på  35,7 Mkr är 0,3 Mkr lägre än den budgeterade (36 Mkr). 

Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till  

34,8 Mkr, vilket är ca 0,7 Mkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten.        

Avskrivningar har gjorts med ca 1 000 tkr.  

Årets positiva verksamhetsresultat på 1 082 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 484 tkr) 

med 598 tkr.     

Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en  

minskning med 1,79 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 3,91 

patienter per vårddygn. Efterfrågan är dock högre än budgeterat vilket är 3,5 patient per 

vårddygn. 

Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från 

5,79 patienter per vårddygn föregående år till 5,45 patienter per vårdygn i år. 
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Intäkten från avgifter har ökat med ca 10 tkr vid jämförelse med föregående verksamhetsåret. 

Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans    

är uppfyllt.  

 

Balanskrav  

Balanskravsutredning Not 2016-12-31 2015-12-31 

Redovisat resultat enligt resultaträkning 3 1 082      1 181 

Avgår realisationsvinster mm  0 0 

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4  1 082 1 181 

 

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 496 tkr.  

Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 78 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 1 641 tkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning jämfört med föregående år  

(år 2015 - 1 062 tkr). Kostnadsökningen från 2015 till 2016 beror främst på att verksamheten 

vid HVB Gläntan startade i maj 2015, kostnaderna belastade då endast under del av året. 

Löneökningar har också del i kostnadsökningen. 

    

Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension. 

Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2016 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 4 275 tkr. 

 

Verksamheter Intäkter Kostnader Netto- 
resultat 

Budget 
Avvikelse 

Redovisat 
resultat 2015 

Familjerådgivning 4 554 - 4 376 + 178 +19 +377 

Vårnäs totalen 22 544 - 20 362 + 2 182      +1 971 +352 

Upphandling 691  - 522 + 169 +164  + 5 

HVB Gläntan 7 948 -9 497           -1 549 -1 658 + 78 

S:a verksamheter 35 737 - 34 757  + 980 + 496 +823 

 

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 178 tkr.  

  

Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt 

förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt 

driftöverskott med 2 182 tkr inklusive avskrivningar.  

Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna, 

uppgick till 81 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen, vilket är helt i 

enlighet med budgeten.  

Externt placerade patienter på Vårnäs utgjordes av 3,9 patienter per vårddygn på 

primärbehandlingen, vilket är 0,4 patient per vårddygn högre än vad som angavs i budgeten.    

 

Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett driftöverskott med 328 tkr.  

Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 5,45 patienter per vårddygn 

vilket är 0,55 patienter lägre än planeringstalet i budgeten. En vakant tjänst under en period är 

anledning till det relativt stora överskottet.  

 

Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2016  
Entrédörr till huvudbyggnad är utbytt till en bredare med automatisk öppningsfunktion. 

Matsalsfönstren är utbytta till treglasfönster.                                                             

Brandlarmet är uppgraderat i hälften av byggnaderna.       

Övrigt fastighetsunderhåll          
Renovering av fasad och tak samt ytrenovering nedreplan i Allévillan.                      

Ytrenovering i samtliga rum samt toalett och ny värmepump i Gula villan.                  

Kylanläggning i föreläsningssal.                                                                                       

Datanät i huvudbyggnaden.                

Elinstallationer i tvättstuga. 

Se f ö avsnitt ”Underhåll 2016”. 

   

Upphandlingsverksamheten -  redovisar ett positivt resultat med 169 tkr. 

 

HVB Gläntan -  redovisar ett negativt resultat med 1 549 tkr. Huvudskälet till detta är att få 

platser sålts externt, 2,9 Mkr är budgeterat för externa intäkter under 2016.    
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Underhåll 2016 
 
 
Investeringsredovisning (tkr) 
 
Projekt Budget Redovisning Differens 

Entrédörr, Vårnäs huvudbyggnad 30 55 -25 

Matsalsfönster, Vårnäs huvudbyggnad 110 120 -10 

Brandlarm, Vårnäs samtliga byggnader 270 256 +14 

Ombyggnad av toalett, Vårnäs huvudbyggnad 45 0 +45 

Golvmattor, Vårnäs huvudbyggnad 30 0 +30 

Sängar, Vårnäs huvudbyggnad 50 21 +29 

Vattenledning, Vårnäs kanslihuset 50 0 +50 

Telefonväxel inkl.telefoner 210 0 +210 

Kvalitetsledningssystem 30 0 +30 

Beslutstödsystem 50 0 +50 

Allévillan 0 983 -983 

Gula Villan 0 312 -312 

Kylanläggning 0 30 -30 

Elinstallation i tvättstuga 0 9 -9 

Bergvärme 0 54 -54 

Installationer datanät 0 35 -35 

Summa 875 1 875 -1 000 

 

Ovan redovisas årets planerade och genomförda investeringar i anläggningen som budgeterats 

till 875 tkr. 

Sex objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan. Två objekt har ej 

medfört budgeterade kostnader, telefonväxel och kvalitetsledningssystem. 

Följande objekt har lagts till planen under året: 

1. Allévillan, renovering av fasad och tak samt ytrenovering nedre plan. 

2. Gula Villan, ytrenovering samtliga rum samt toalett, ny värmepump.  

3. Datanät huvudbyggnaden 

4. Kylanläggning föreläsningssal. 

5. Elinstallationer i tvättstuga. 

Följande objekt har inte utförts under 2016: 

1. Ombyggnad av toalett, Vårnäs huvudbyggnad. 

2. Golvmattor, Vårnäs huvudbyggnad. 

3. Vattenledning, Kanslihuset 

4. Beslutstödsystem 

 

Investeringar i anläggningen och inventarier för 2016 var 1 875 tkr. 

För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den 

ekonomiska redovisningen med noter.  
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning (tkr) 

 

 Not 2016-01-01 
2016-12-31 

2015-01-01 
2015-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 8 316 8 361 

Verksamhetens kostnader 1 - 33 750   - 31 404   

Avskrivningar 4 - 1 000 - 1 017 

Verksamhetens nettokostnader  - 26 434 - 24 060 

    

*Anslag för köpt verksamhet 2 27 435 24 892 

Finansiella intäkter  143 376 

Finansiella kostnader  -62 - 27 

Årets resultat 3 1 082         1 181 

 

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 2016 uppgår anslaget till 2 164 tkr. 

 

 

 

 

Balansräkning  (tkr)  

 
TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 4 8 270 7 048 

Finansiella anläggningstillgångar 5  254 1 547 

Summa anläggningstillgångar  8 524 8 595 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd  31 37 

Kortfristiga fordringar 6 3 732 7 927 

Likvida medel 7 2 015 1 755 

*Kortfristiga placeringar  10 306 5 389 

Summa omsättningstillgångar  16 084 15 108 
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SUMMA TILLGÅNGAR  24 608 23 703 

    
SKULDER OCH EGET KAPITAL    

    
Eget kapital 8 14 397 13 315 

- därav årets resultat           1 082         1 181 

    

Avsättningar 9 0 103 

    

Långfristiga skulder  0 0 

    
Kortfristiga skulder 10   
Leverantörsskulder   766 1 537 

Övriga kortfristiga skulder  9 445 8 748 

Summa kortfristiga skulder  10 211 10 285 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  24 608 23 703 

    

Ställda panter  Inga Inga 

    

Ansvarsförbindelser 11   

Pensionsförpliktelse   496 1 382 

Löneskatt på pensionsförpliktelse  120 335 

Leasingåtaganden  884 190 

Summa  1 500 1 907 
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Kassaflödesrapport  (tkr) 

 
 Not 2016 2015 

    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat 3 1 082 1 181 

Justering för av- och nedskrivningar 4  1 000 1 017 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -255 - 4 

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  1 827 2 194 

    

Ökning av kortfristiga fordringar    6        4 195     - 6 254 

Ökning av förråd och varulager         7     - 7   

Ökning av kortfristiga skulder 10  75  6 713 

    

Medel från den löpande verksamheten  4 277 452 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella tillgångar  4  - 2 220  - 1 668 

Investering i finansiella tillgångar 5 1 293 - 12 

    

Medel från investeringsverksamheten  - 927 -1 680 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån  0 0 

Amortering av skuld  0 0 

    

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  5 177  966 

    

Likvida medel vid årets början  7 144 6 178 

    
Likvida medel vid årets slut  
(inkl kortfristiga placeringar) 

7 12 321 7 144 
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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  2016 2015 

 Vårdavgifter   * 6 898 * 6 888 

 Övriga intäkter            **1 911            **1 473 

     8 809 8 361 

 Verksamhetens kostnader    

 Personalkostnader   24 983 23 028 

 Lokalkostnader (inkl fastig-
heten) 

   *** 2 519 *** 2 548 

 Leasingkostnader   794 746 

 Verksamhetskostnader  5 454 5 081 

              33 750            31 403   

       

 * Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget 
och samtal vid familjerådgivningen. 

** KPA Pension har återbetalat premier på 78 tkr för tjänstepensionsförsäkringen som avser anställda 
inom förbundet före 1998. Fora återbetalning med 123 tkr. Arbetsförmedlingen 292 tkr. 

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

  

 ** Övriga intäkter (specifikation)              2016 (kr)  2015 (kr) 

 Försäljning, kiosk 262 590  332 624 

 Avgift Upphandling - Flen, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa 290 000  435 995 

 Måltidsersättning, personal 197 469  178 965 

 Vattenavgifter 39 535  43 826 

 Ersättning från försäkring m a a skador mm vid åsknedslag                0 

 Arrendeavgift, mark 3 500  3 500 

 Arrendeavgift, jakt 7 200  7 200 

 Oppunda häradsallmänning – vägsamfällighet    0  2 475 

 Handledning, FamR (Flens kommun)  0  71 500 

 Hyresintäkter, FamR  0  4 500 

 Övrigt 1 303  10 811 

 Skogsavverkning 595 922  0 

 Fordonsförsäljning 0  100 000 

 Återbetald moms (Ludvika)  21 084   18 648 

 Summa           1 418 603  1472 807 

 
 
Not 2 

  
2016 

  
2015 

 Anslag från medlemskommuner 

 

25 271  22 793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun Anslag 

2016 (tkr) 

Anslag 

2015 (tkr) 

Eskilstuna    14 855 9 256 

Flen 1 461 0 

Katrineholm 3 130 3 061 

Strängnäs 4 986 3 102 

Vingåker 839 828 
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Anslag från landstinget 2 164  2 099 

                                                                                                              27 435                                                        24 892                                                        

    

 
Not 3 

 
Redovisat resultat enligt RR                                                    

 
2016 

 
2015 

        
1082            

    
1181 

 Verksamhetens resultat före finansiella poster: 1001 tkr 

  

Not 4 Mark, byggnader och lokaler 2016 2015 

 Ingående anskaffningsvärde           15 191           14 083 

 Årets Anskaffningar              1 854             1 108 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden           17 045           15 191 

    

 Ingående ackumulerade avskrivningar           - 9 311           - 8 416 

 Årets avskrivningar               - 684              - 895 

 Utgående ackumulerade avskrivningar     - 9 995     - 9 311 

 Utgående planenligt restvärde 7 050 5 880 

    

 Inventarier   

 Ingående anskaffningsvärde 1 868 1 307 

 Årets Anskaffningar 366 561 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 234 1 868 

    

 Ingående ackumulerade avskrivningar - 699 - 577 

 Årets avskrivningar - 315 - 122 

 Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 014 - 699 

 Utgående planenligt restvärde 1 220 1 169 

 Summa Materiella anläggningstillgångar 8 270 7 049 

    

Not 5 Finansiella anläggningstillgångar 2016 2015 

 Andelar i Mellanskog  254 1 547 

 Summa finansiella anläggningstillgångar  254 1 547 

    

Not 6 Kortfristiga fordringar  2016 2015 

 Kundfordringar 2 554 6 861 

 Övriga kortfristiga fordringar 1 178 1 066 

 Summa 3 732 7 927 

    

Not 7 Likvida medel 2016 2015 

 Kassa 8 23 

 Postgiro                                                                                                                                                                                                            1 998 1 725 

 Bank 9 7 

 Summa 2 015 1 755 

    

 Kortfristiga placeringar 2016 2015 

 * Aktieindexobligationsfond  2 990 0 

 Placeringsfördelare 2 969  

 Bostadsobligationsfond 1 428 3 482 

 Servicekonto fonder 2 919 1 906 

 Summa 10 306 5 388 
* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.  

Not 8 Eget kapital och årets resultat 2016 2015 

 Ingående eget kapital 13 315 12 133 

 Årets resultat 1 082 1 181 
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 Utgående eget kapital 14 397 13 315 

 
Not 9 

 
Avsättningar 
Förbundet erlägger en försäkringspremie för de årliga intjänade pensionsförpliktelserna som  
avser personal som anställts efter 1998.  
 

 Personalavsättningar 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 
ej identifierade 
Summa 
 

103 
 

152 
255 

 

Not 10 Kortfristiga skulder 2016 2015 

 Leverantörsskulder 766 1 537 
 Personalskatter mm 377 375 

 Semesterlöneskuld 697 617 

 Avräkning familjerådgivning         0    365 

 Övriga skulder 8 370 7 390 

 Summa 10 210 10 284 

  

  

Not 11 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  884 0 

 Totalt 884 0 

    

 Pensionsmedel enligt avtal PA-KL                                                                                      2016 2015 

 Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998                                            616 1 717 

 Summa                                                                                                     616 1 717 
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Allmänna redovisningsprinciper 
    

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2015 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) 

 

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Intäkter   23 321 23 373 22 942 25 235      33 253        35 751 

       

Kostnader   22 689 22 167 22 863 23 407      31 403        33 750 

       

Tillgångar 31/12   14 145 14 630  18 282 15 813     23 703         24 608 

       

Finansnetto          54 57 1 48           349              81 

       

Avskrivningar        807 833 749 831        1 017           1 000 

       

Årets resultat        - 121 430 -669     1 044  1 181    1 082 

       

Nettoinvesteringar        862 1 259  658 643        1 668           2 220 

       

Pensionsskuld       

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

       

Eget kapital   11 329 11 759 11 089 12 133 13 315 14 397 

       

       

Nyckeltal       

       

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

       

       

Investeringar/avskrivningar   107% 151% 88% 77% 164% 211% 

 

Kommentar: 

     

Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2016 uppgår till 59 %.  

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 
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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. 

Vid exkludering av anslagen (7 302 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för 2016.  
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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 2016 

 
Uppföljning av finansiella mål 

 

Finansiellt mål 1 

Att under 2016 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.  
Målet för verksamhetsåren 2017 och 2018 fastslås i samband med budgetbeslutet för respek-

tive år.  

Målet är uppfyllt. Det positiva resultatet är lägst 1 % av omsättningen.  

 

Finansiellt mål 2  

Det egna kapitalet skall under planperioden 2016 - 2018 i genomsnitt uppgå till lägst  

ca 11 mkr. 

Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 14 397 

tkr för året.  
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Miljömål fanns inte i verksamhetsplanen för 2016, dock vill Vårdförbundet Sörmland 

bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom att begränsa 

klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns.  

 
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till 

 

att begränsa klimatpåverkan genom strävansmålet att framtida leasingbilar i verksamheten 

bör ha lägre koloxidutsläpp än de har idag 

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. 

 

att ingen övergödning sker i sjöar och vattendrag genom att  rengöringsmedel som inköps 

av VFS är miljömärkta  

Stickprovskontroll har gjorts i städskåp samt i förråd.  

Vid kontrollen framkom att de rengöringsmedel som fanns var miljömärkta. 

 

en giftfri miljö genom ett successivt utbyte av lågenergilampor mot ledlampor i all 

belysning inom verksamheterna  

Fastighetsskötaren har under verksamhetsåret köpt in 200 ledlampor och nästan samtliga har 

förbrukats vid utbyte av lågenergilampor som gått sönder. 

 

att återvinning skall ske av allt avfall som kan omvandlas till energi, som material eller som 

näring, genom att avfallet från förbundets verksamheter källsorteras. 

Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras. 

 
Kvalitetsledningssystem 

Vårdförbundet fortsätter att utveckla ett kvalitetsledningssystem för hela verksamheten.  

Målet är uppfyllt. Kvalitetssamordnaren har färdigställt kvalitetsledningssystemet för Vårnäs 

behandlingshem och arbetet med övriga verksamheter fortlöper under 2017. 

Systemet uppfyller de krav som ställs på kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd - SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kva-

litetsarbete.  
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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, 7,5 rådgivare, 

2,0 samordnare, 1,6 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,7 köks- och städpersonal. 

Vidare så köps 0,1 läkarresurs och 0,4 anhörigterapeut in som extern konsult. Under året har 

en viss omsättning skett bland rådgivarna. Två nya har rekryterats vilket har medfört en tydlig 

föryngring av rådgivargruppen. Programledaren övergick till annan verksamhet inom 

vårdförbundet och ersattes internt. Primärbehandlingen vid Vårnäs har under året haft en 

genomsnittsbeläggning på 20,69 patienter per vårddygn, varav 3,91 är patienter som 

placerarats av externa uppdragsgivare. (2015: 23,7 patienter per vårddygn, varav externt 

placerade 6,8 patienter per vårddygn).  Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen 

för män och kvinnor uppgår till 5,45 patienter per vårddygn, vilket är lägre i jämförelse med 

samma period 2015 (5,9). 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 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 ”Pride” dagar i Eskilstuna och Vingåker 

och torgmöte har hållits i Strängnäs. Vårnäs har även deltagit på socionomdagarna i 

Stockholm och på Drogfocus i Uppsala, liknande aktiviteter kommer att fortsätta under hela 

2017.  

  

Eftervårdsgrupper arrangeras en gång i veckan i Eskilstuna och Strängnäs. I genomsnitt deltar 

ca 10 personer i vardera grupp.                                                                                 

Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under 

hösten 2016 för behandlingspersonal och sjuksköterskor, detta fortsätter under 2017. 

 

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 2016 har 85 personer deltagit i dessa dagar. Anhöriga är en ganska 

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 heller 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 rekryteringen 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  
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vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän 

rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.  

 

Första lördagen i juni bjuds gamla patienter och anhöriga till Vårnäs på en återvändardag.  

Återvändardagen 2016 hölls den fjärde juni. 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 två tillfällen under våren och 

vid ett tillfälle 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. Även 

socialnämnden i Oxelösund har fått information under verksamhetsåret. 

Under 2016  har cirka 350  personer deltagit i informationsträffarna. 

 

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.  

Under hösten 2016 har ett kvalitétsledningssystem tagits fram och under 2017 kommer 

implemeteringen att fortsätta. 

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 Strategiska mål   
  

1. Jämn tillströmning av patienter  
Målet uppnått. Under året har patienttrycket varit något lägre jämfört med 2015. Den 

minskade efterfrågan har lett till att man under hela året kunnat hålla kötiden i närheten 

av två veckors väntetid som är målsättningen. En fortlöpande analys av den något lägre 

efterfrågan har gjorts under året. Begrepp som geografi och marknadsföring har förts 

fram i dessa diskussioner. Frågan kommer belysas fortlöpande under 2017.  

  

2. Öka kompetensen hos vårdgivande personal  
Målet är delvis uppnått. Alla medarbetare har gjort en studieresa för att se hur 

missbruksvården på Island är organiserad. Under året har fokus varit på fortsatt etablering 

av relativt nyrekryterad personal. Eftersom Vårdförbundet haft för avsikt att starta 

Certifieringsutbildningen i egen regi, har tre rådgivare avaktat kursstarten för denna. 

Kursstart kommer att ske i februari 2017.  
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3. Minska andelen patienter som avbryter behandlingen  
Målet är ej uppnått. Under året  har 123 oplanerade utskrivningar förekommit, jämfört 

med 131 oplanerade utskrivningar under 2015 då patientantalet var högre. Andelen som 

avbryter förefaller vara ganska konstant när man jämför genom åren. En fortsatt 

utveckling och analys av detta pågår ständigt.  

  

4. Moderna och ändamålsenliga lokaler  
Målet uppnått. Föreläsningssalen har utrustats med klimatanläggning för att hålla jämn 

temperatur även under sommaren. Kök, badrum och toalett har renoverats i halvvägshus 

(HVH) för kvinnor. Branddörr har installerats mellan våningarna, kök och ytrenovering 

samt tak och fasad på Allévillan. Fönstren i matsalen har bytts till tre-glas fönster och 

entrédörren har breddats och försetts med öppningsfunktion. 

 

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

parentes) 

 

1. Antal genomförda vårddygn 

6141 vårddygn har under 2016 använts av sörmlänningar från medlemskommuner, 

som själva sökt hjälp vid Vårnäs (6558 vårddygn). 

 

2. Genomsnittlig dygnsbeläggning 

Genomsnittlig dygnsbeläggning är 20,69 (23,66) 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. Andelen patienter som uppnår en varaktig nykterhet 

Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som 

genomgått primärbehandlingen.  

Vid uppföljningar två år efter avslutad behandling är nykterheten ca 50% 

En god ekonomisk hushållning är att de flesta patienterna ett år efter avslutad 

behandling är drogfria och har fått förutsättningar att leva i en fortsatt drogfri 

tillvaro, då det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som 

verksamhetens och samhällets perspektiv. 

7. Kostnad för investering i lokaler 

Investeringar i lokaler motsvarar 63% av den totala fastighetskostnaden. 

 

8. Kostnad för kompetensutveckling 

Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 2,3% av den totala personalkostnaden.  
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9. Antal timmar med handledning 

20 timmar handledning under året. 

 

 

 

   

                                        

Öppet intag 2016 – utfall och budget 

 

Kommun Budgeterade 

vårddygn 

Nyttjade 

vårddygn 2016 

Procentuellt 

nyttjande 2016 

Mernyttjade 

vårddygn 

Eskilstuna 3 745 3 408   91 % 0 

Katrineholm 1 235 1 342 108 % 107 

Vingåker    335    250   75 % 0 

Strängnäs 1 255    752   60 % 0 

Flen    306 (6 mån)    389 (6 mån)  127% (6 mån) 83 (6 mån) 

 

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 766 kronor. 

  
Avgift för mernyttjade  

vårddygn 

 

Katrineholm  17 120 kr 
 

Flen  13 280 kr 

 

 

 

 

 

 

Under 2016 har andelen externa placeringar minskat till 3,91 jämfört med föregående år (5,7), 

externa placeringar är dock högre än budgeterat.   

Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har minskat sedan föregående år, från 23,66 

patienter per vårddygn 2015 till 20,69 patienter per vårddygn 2016.  

Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23,5 patienter/vårddygn, budgetmålet 

uppnåddes ej. 

Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har fortsatt att 

ligga på en jämn nivå. Genomsnittsbeläggningen under året har varit 5,45 patienter per 

vårddygn jämfört med 5,79 föregående år. Budgetmålet för 2016 ligger på 6,0 patienter per 

vårddygn och uppnåddes ej. 
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Biståndsplaceringar samt externa placeringar 
  
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året: 

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. 
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• 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. 

• 11 ramavtal gällande konsulentstödda familjehem tecknade för tiden 2014-02-01 – 

2017-02-01, och därefter förlängts till dess ny upphandling är genomförd. Ny 

upphandling inleddes i årsskiftet 2016/2017 och beräknas vara klar sommaren 2017. 

• 8 ramavtal gällande skyddat boende för tiden 2014-06-01 – 2017-06-01. Ny 

upphandling inom området inleds under våren 2017 och beräknas vara slutförd 

sommaren 2017. 

 

Upphandlade ramavtal under verksamhetsåret: 

• HVB-verksamhet för fyra grupper vuxna med missbruksproblematik. Upphandlingen 

genomfördes under 2016 och totalt 23 ramavtal tecknades för tiden 2016-11-01 – 

2019-10-31. 

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 stategiska mål 

1. Öka antalet genomförda uppföljningar av befintliga ramavtal 

2. Öka andelen nöjda beställare 

Målet ej uppnått. Av olika, delvis okända, anledningar har ett mycket litet antal 

avvikelserapporter och synpunkter inkommit till Vårdförbundet. Detta har gjort att löpande 

uppföljning av vårdkvalitet inte kan anses genomförd i adekvat omfattning under innevarande 

år.  

Den ordinarie uppföljning med tillhörande utvärdering av ramavtalen görs vanligtvis vid 

minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter. Handläggare som är ansvariga för 

placeringar får svara på en elektronisk enkät vid varje enskild placering hos de olika 

vårdgivarna. Under 2016 har ej någon sådan enkätundersökning gjorts. Någon utvärdering av 

avtalen på aggregerad nivå har därför inte kunnat genomföras. 
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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. 1 september 2015 

tecknades avtal med Flens kommun och från och med 1 juli 2016 ingår Flen som 

medlemskommun. 

 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 Sala och en dag i 

Örebro, där gemensamma frågor diskuterades. 

Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning i samtliga kommuner, på Familjecentraler, 

Barnavårdscentraler och Mödravårdscentraler. 

Familjerådgivarna har deltagit i samverkansträffar med Socialförvaltningen i kommunerna. 

Deltagande i möten med familjevåldsgruppen, STOPP, i Eskilstuna och med FRIDA i 

Katrineholm 

Träffat förstagångsföräldrar, integrerat tillfälle i MVC föräldrakurs, i Katrineholm. 

Deltagande i föreläsning på Mälardalens Högskola kring mångfald. 

Deltagit i SFI-utbildning i Katrineholm där män från andra kulturer träffas. 
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Uppföljning av Strategiska mål 

1.Förbättra tillgängligheten för klienter vid tidsbokning 

Målet uppnått. Ny telefonilösning är upphandlad och tillgängligheten vid tidsbokning har 

förbättrats. 

En första tid har erbjudits nya klienter utan att behöva stå på en väntelista. De som ringt utan-

för telefontiderna och lämnat meddelande har blivit uppringda samma dag. De som har använt 

mejl har återkopplats till samma dag.  

 

2.Förbättra kompetensen för familjerådgivarna genom vidareutbildning                                        

Målet uppnått. Fyra av rådgivarna har deltagit på Familjerådgivarföreningens tre utbild-

ningsdagar i Gävle. Fem familjerådgivare har deltagit i en 4-dagars utbildning i EFT.               

Familjerådgivarna har deltagit i utbildningar kring våld i nära relationer och kring mångfald.                                                                                                                                   

En familjerådgivare går steg 2-utbildning i ”Systemisk Familjeterapi” vid universitetet i 

Linköping. Utbildningen är klar i början av 2017.                                                                  

Två av rådgivarna går i introduktionshandledning på 60 tim.                                                 

Två har deltagit i en föreläsning angående relationer. 

3.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). 

 

4.Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt 

Målet uppnått. Detta mål har bearbetats proaktivt för att verksamheten skall synas och bli en 

partner i att lösa relationsproblem eftersom problemen ofta uppstår i samband med barnafö-

dande enligt erfarenhet. Kontakter har etablerats med Mödravård och Familjecentraler i alla 

kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer och tidningsartiklar för att synas 

och bli efterfrågade i ett tidigt skede. Antal nya ärenden under året, 576 (509). 

 

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 1680 (1474) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en 

ökning jämfört med föregående året.                                                                                    

Totalt antal ärenden under året har varit 768(776).                                                               

Antal nya ärenden har uppgått till 576 (509).                                                                

Därutöver har 72 (51) ärenden ej aktualiserats på grund av att klienterna avstått från kontakt.    

Antal samtal i genomsnitt per avslutat ärende - medelbesöket - uppgår till 3 (2).  

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 2156 (1679) inbokade samtalstider har 365 (228) återbud lämnats, vilket motsvarar 17% 

(14%).                                                                                                                                        

Av uppkomna återbudstider har 70(34) bokats om för andra klienter, vilket motsvarar ca 19% 

(15%) 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.  
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Begränsningen till fem samtal per ärende har uppfyllts till 79% (79%), eftersom denna andel 

redovisas inom samtalsintervallet 1 - 4. 

Av samtliga ärenden omfattar 4,3 % (7%) 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 12 (10) dagar.  

 

3.Andelen nöjda klienter 

Vid brukarundersökningen som gjordes i september 2016 framkom att 76,44 % var nöjda med 

resultatet av samtalen.                                                                                                              

Vid brukarundersökningen framkom att 94,07 % hade förtroende för familjerådgivaren och 

100 % skulle rekommendera familjerådgivningen. 

4.Kostnad för kompetensutveckling 

Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3,62% av den totala personalkostnaden. 

 

5.Kostnad för IT 

IT kostnaden för familjerådgivningen motsvarar 8,5% av förbundets totala kostnader för IT. 

 

6.Andel klienter som utsatts för hot och våld  

Av 768 ärenden som hanterats under 2016, har det förekommit våld eller handgripligheter i 19 

ärenden, enligt statistikprogrammet Famrad 2000. 

 

7.Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer 

Vid en mätning i maj 2016, där aktuella ärenden granskades förekom hot eller våld i ca 10% 

av familjerna. Även hot om fysiskt, ekonomiskt, sexuellt och materiellt våld räknades.        

Omräknat på helårsbasis blir det ca 75 ärenden. Barn i familjer som får rådgivning utgör ca 

900 per år, vilket omräknat blir ca 90 barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer. 

 

8.Antalet timmar i samverkan med mödravård samt familje- och barnavård 

Under året har 65 timmar avsatts till samverkan i grupper för blivande och nyblivna föräldrar. 
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HVB Gläntan  

 

HVB Gläntans uppgift är att behandla unga människor mellan 18-26 år som missbrukar alko-

hol och droger. Verksamheten har för närvarande endast Eskilstuna, Strängnäs och Flens kom-

muner som beställare. Ett stort fokus finns därför på att etablera affärsrelationer med flera av 

medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera nyttoeffek-

ter ur såväl ett samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individernas må-

ende.                      

Samverkan med Landstinget, medlemskommunerna och andra intressenter inom området är 

av yttersta vikt. 

Då HVB Gläntan är i ett igångsättningsskede har det varit svårt att sälja platser externt. Det 

har förflutit för kort tid sedan verksamhetens igångsättning för att kunna få till stånd ramavtal, 

därav har Gläntan ett ekonomiskt underskott. Detta var också något som direktionen tog med i 

beräkningen vid uppstarten. 

HVB Gläntan bemannas med 1,0 enhetschef, 7,75 behandlingsassistenter, 1,0 ekonomibiträde 

och 0,4 fastighetsskötare. Därutöver finns sjuksköterska och läkare på konsultbasis i samver-

kan med Vårnäs. Verksamheten har tio vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbe-

handling och 2 platser för utsluss/återvändare dagar. 

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. 
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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.  

 

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.  

Uppföljning av strategiska mål 

 

1. Öka antalet medlemskommuner som använder sig av HVB Gläntan                              

Målet uppnått. Medlemskommuner som använt HVB Gläntan är Eskilstuna och Strängnäs 

och från halvårsskiftet även Flen. Ramavtal har tecknats med Uppsala, två externa placeringar 

under året. Informationsträff med Katrineholm och kontakt med Vingåker har tagits. Genom 

olika informationsinsatser riktade till allmänheten, såsom deltagande i Pride i Eskilstuna och 

Vingåker, torgaktivitet i Strängnäs, deltagande i Drogfokus och Socionomdagarna har Glän-

tan påannonserat sin existens. Mail har skickats till kommuner i hela mellan Sverige. Inform-

ation har också givits till andra myndigheter och intressegrupper.  

2. Öka antalet vårddygn till 90 % av antalet vårdplatser 

Målet ej uppnått. Totalt 1 476 vårddygn under året vilket motsvarar drygt 50% av anta-

let vårdplatser. Då Gläntan inte har haft ramavtal med externa intressenter under det 

första halvåret har det varit svårt att sälja platser vilket gör att beläggningen inte blivit 

högre. Ett intensivt arbete pågår nu med att bevaka upphandlingar för att få till nya ram-

avtal.  
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3. Utveckla samarbetet och samverkan externt                                                                     

Målet uppnått. Samverkanstillfällen externt har genomförts. Ramavtal har tecknats med 

Uppsala, samverkan med två externa kommuner har resulterat i placeringar. 

4. Alltid ha korta ledtider. 

Målet uppnått. Kötiden för klienter från informationstillfälle till inskrivning i behandling är 

högst en vecka.  

 

5. Använda evidensbaserade metoder som kompletterar varandra                                      

Målet uppnått. Grunden i behandlingsarbetet är 12-stegs metoden. Utifrån klienternas olika 

vårdbehov kompletteras behandlingen med andra evidensbaserade metoder som strukturerade 

MI samtal och haschavvänjningsprogram.  

 

6. Att personalen är nöjd med verksamheten till 100 %. 

Målet uppnått. Vid medarbetarsamtal och vid avslutad anställning på Gläntan görs en utvär-

dering. Andelen nöjd personal är god. 

 

7. Att alla klienter svarar på avslutningsenkät. 
Målet uppnått. Samtliga klienter har svarat på avslutningsenkät och är nöjda med behand-

lingen.  

8. Utveckla samarbetet internt inom Vårdförbundet Sörmland                                   

Målet uppnått. Gemensamma planeringar inom Vårdförbundet är gjorda un-

der året såsom deltagande på mässor och marknader. 
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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) 

Monica Johansson (s) 

Kerstin Svensson (m)     
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat Vårdförbundet Sörmlands verksamhet

som bedrivits av direktionen under år 2016.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande må1, beslut och

riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det

finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva

om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, må1 och

föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har

genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för

bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2016 är uppfyllt. Förbundet

redovisar ett överskott på 1 082 tkr. Det redovisas inga reavinster.

Direktionen har beslutat om må1 och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk

hushållning för år 2016.

Vi instäimner i direktionens bedömning att de båda finansiella målen har uppnåtts.

Samtliga verksamhetsmål har utvärderats i årsredovisningen. Vi bedömer att förbundets

årsredovisning är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed iövrigt.



Samtliga må1 för god ekonomisk hushållning har utvärderats i årsredovisningen. Vi
instämmer i att samtliga förbundsgemensamma må1 har uppnåtts medan tretton av målen
för respektive verksamhet har uppfyllts, ett har uppfyllts delvis och fyra inte har
uppfyllts.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enslålda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter från granskning av fastighetsförhållanden
(bilaga 2), delårsrapport (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2016 (bilaga 4).

Vårnäs den 29 mars 2017

Ingvar d Dinka Hodzic Jan-Olo omste

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)
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Vårnäs Behandlingshem — Kartläggning av fastighetsförhållanden

Sammanfattning och revisionell
bedömning
Revisorerna har i sin analys av risk och väsentlighet valt att genomföra en granskning av-
seende fastighetsförhållanden, inklusive skötselfrågor, av den fastighet där Vårnäs Be-
handlingshem är beläget. Kommunal Sektor inom PwC har fått uppdraget att genomföra
granskningen.

Vår sammanfattande bedömning är att förbundsdirektionen för Vårnäs Behandlingshem
till övervägande del handhar fastigheten, där verksamheten bedrivs, på ett ändamålsenligt
och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi har dock noterat brister i några avseenden som behöver åtgärdas för att förbättra den
interna kontrollen och kontinuiteten i ansvaret för skötseln av fastigheten. Underlaget till
den sammanfattande bedömningen redovisas i det följande via analys och bedömningar
av granskningens kontrollmål.

Vi rekommenderar %ljande med utgångspunkt i granskningens resultat:

• Upprätta en samlad och övergripande dokumentation om fastighetsförhållandena
och de olika ansvarsområdena.

• Inför snarast möjligt det webbaserade diariesystemet som enligt planerna ska infö-
ras.

• För att undvika att delar av ansvaret för fastigheten "faller mellan stolarna" bör en
tydlig dokumentation göras för vilket ansvar för fastighetens skilda områden som
olika tjänstemän har.

• Upprätta ett anläggningsregister över maskiner/inventarier som används för sköt-
sel av fastigheten.

• Upprätta en checklista för återkommande åtgärder som stöd förde ansvariga för
olika områden gällande fastigheten.
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s. Inledning

1.~. Bakgrund
Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och
familjerådgivning. Missbruksvård bedrivs vid Vårnäs Behandlingshem som är beläget ca 5
km från Vingåker. Sedan 1983 drivs Vårnäs i kommunal regi med Vårdförbundet Sörm-
landsom huvudman. Sedan mitten av i990-talet bedriver Vårnäs behandling enligt den
s.k. i2-stegsmetodiken men även annan verksamhet bedrivs här. Majoriteten av patien-
terna kommer från Vårdförbundets ägarkommuner dvs. Eskilstuna, Katrineholm, Sträng-
näs och Vingåker.

Förbundsdirektionen ska förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på
god ekonomisk hushållning. Direktionen skall vidare tillse att den interna kontrollen är
tillräcklig så att förbundets organisation är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att verk-
samhetens kvalitet upprätthålls och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra
för verksamheten gällande regler efterlevs. Direktionen beslutar omen årlig plan för den
interna kontrollen, samtidigt som beslut fattas om verksamhetsplanen.

Revisorerna har i sin analys av risk och väsentlighet valt att genomföra en granskning av-
seende fastighetsförhållanden, inklusive skötselfrågor, av den fastighet där Vårnäs Be-
handlingshem är beläget.

i.2. Sie och revisionsfråga
Syftet med granskningen och den övergripande revisionsfrågan är om förbundsdirektion-
en för Vårnäs Behandlingshem handhar fastigheten, där verksamheten bedrivs, på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

1.3. Revisionskriterier
Revisionskriterier är tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra för fastigheten
gällande regler. Revisionskriterierna utgör underlag till de bedömningsgrunder som ut-
trycks ikontrollmålen nedan.

1.4. Kontrollmål
Kontrollmålen och bedömningen av dessa möjliggör att revisionsfrågan kan besvaras.
Kontrollmålen för granskningen är följande:

• Vilka resurser finns tillhörande fastigheten och hur ser ägarförhållandena ut?
• Finns skriftliga och aktuella arrendeavtal, hyresavtal och/eller servitut avseende

fastigheten?
• Finns tillräckliga försäkringar som motsvarar fastighetens värde?
• Finns skyddade områden på fastigheten med särskilda skötselföreskrifter från

myndighet?
• Finns ändamålsenliga planer för skötsel och underhåll av fastigheten?
• Är verksamhetens kompetens och interna kontroll avseende drift och underhåll av

fastigheten tillräcklig?
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s.5. Avgränsning
Granskningsprojektet avgränsas till att avse en övergripande kartläggning av fastighets-

förhållandena. Någon detaljerad uppföljning av det ekonomiska utfallet avseende fastig-

hetsförvaltningen genomförs inte.

1.6. Metod
Granskningen har genomförts påföljande sätt:

• Ägarförhållanden, fastighetens storlek, värde och bestånd (åkermark, skog, bygg-

nader etc.) samt servitut har klarlagts genom information från fastighetsregistret uia da-

tabas.

• Intervju med förbundsdirektör för Vårdförbundet Sörmland och verksamhetschef

för Vårnäs Behandlingshem som är ansvarig för fastighetsförvaltning/-drift. Intervju har

även genomförts med den tidigare förbundsdirektören för Vårdförbundet Sörmland.

• Studier av för verksamheten styrande dokument, arrendeavtal, hyresavtal, sköt-

selplaner mm.

Samtliga som intervjuats har givits tillfälle att faktagranska rapporten.
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2. Resultat av granskningen

2.s. Resurser och ägarförhållanden

Granskat kontrollmål:
Vilka resurser finns tillhörande fastigheten och hur ser ägarförhållandena ut?

2.Y.1. Iakttagelser
Vårdförbundet Sörmland är lagfaren ägare till fastigheten Vingåker Gäringstorp 2:3, som
granskningen avser. I samband med att vårdförbundet bildades år 1983 tog förbundet
över Vårnäs Behandlingshem, som tidigare drevs i stiftelseform. Vid övertagandet tillföll
även jordbruksfastigheten, där behandlingshemmet var och är beläget, vårdförbundet.
Fastigheten är fortfarande bas för behandlingshemmet men varken jordbruks- eller
skogsarealen används numera för behandlingshemmets huvudsakliga verksamhet. Sedan

1995 tillämpas en s.k. 12-stegsbehandling. Tidigare fanns det inslag av jordbruks- och
skogsarbete som behandlingsform. Den förändrade inriktningen innebar att en del av
jordbruksmarken såldes av under 1990-talet och även att ett antal villor (6 — ~ stycken)
som använts som personalbostäder såldes. All skogsmark behölls dock. De byggnader som
finns kvar (se sid. ~) används för behandlingshemmets olika ändamål samt som förråd %r
inventarier och redskap för skötsel av fastigheten. Vårdförbundets kansli är sedan några
år beläget på fastigheten, i anslutning till behandlingshemmets huvudbyggnad.

Det finns inget anläggningsregister över inventarier men enligt uppgift från de intervjuade
finns det en relativt nytraktor med tillhörande redskap för fastighetsskötsel.

Fastigheten består avtvå t~eringsenheter, dels en obebyggd lantbruksenhet (t~e-
ringsenhet 337762-1) dels en specialenhet/vårdbyggnad (taxeringsenhet 33~/6o-i). Föl-
jande t~eringsinformation finns för respektive enhets:

Taxeringsenhet 3362-i, typkod lio, Obebyggd lantbruksenhet:
• Taxeringsår: 2oi4

• Taaceringsvärde (SEK): 4 002 000, därav byggnadsvärde o, markvärde o

• Uppgiftsår: 2oi6

• Areal (m2): ~22i48

• Industritillbehör: Uppgift salaias

• Beskrivning: Del av registerfastighet

Taxerad ägare
• Juridisk form: Kommunalförbund
• Person/organisationsur.: 222000-0323
• Taxerad ägare: Vårdförbundet Sörmland
• Ä.gandetyp: Lagfart, taxerad
• Andel: i/i

1 Fastighetsinformation - taxeringsinformation från fastighetsregistret, enligt databasen InfoTorg

(Bisnode Sverige AB).
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TTärderingsenheter
• Typ av värderingsenhet: Totalt för värderingsenhet lantbruk
• Tomtrnark, taJC.v. (SEK): o
• Bostadsbyggn., tax.v. (SEK): o
• Skogsmark, tax.v. (SEI~: 3 $49 000
• Skogsimpediment (SEK): o
• Åkermark, taac.v. (SEK): ii8 000
• Betesmark, ta~c.v. (SEK): 35 000
• Ekonomibyggn. tax.v. (SEI~: o
• Skogsmark, areal (ha): 6i
• Skogsimpediment, areal (ha): o
• Åkermark, areal (ha): 3
• Betesmark, areal (ha): 2
• Övrig mark, areal (ha): 5

Ytterligare uppgifter om värderingsenhet skog
• Bonitetsklass: Genomsnittlig (C)
• Virkesförråd barr (m3/ha): i58
• Virkesförråd löv (mg/ha): i4
• Samfälld mark: Nej

Ytterligare uppger om värderingsenhet åkermark
• Beskaffenhet: Normalt (3)
• Dränering: Tillfredsställande/självdränerad (2)
• Samfälld mark: Nej

Ytterligare uppgifter om värderingsenhet betesmark
• Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet avviker max 30% (3)
• Samfälld mark: Nej

TcrYeringsenhet 337760-i, typkod 823, Specialenhet, vårdbyggnad:
• Taxeringsår: 2oig
• Ta~ceringsvärde (SEK): o
• Uppgiftsår: 2oi6
• Areal (m2): i000
• Industritillbehör: Uppgift saknas
• Besla~ivning: Del av registerfastighet

Taxerad ägare
• Juridisk form:
• Person/organisationsnr.:
• Ta~cerad ägare:
• Ägandetyp:
• Andel:

Kommunalförbund
222000-0323
Vårdförbundet Sörmland
Lagfart, taacerad
i/i

Vårdbyggnaden är i t~eringssammanhang klassad som "Fastighetstyp 8 — Specialenhet-
er". Dessa enheter är skatte- och avgiftsfria (typkod 823 = "specialenhet vårdbyggnad").

Fastighetens aktuella taxeringsbesked, som finns diarieförda vid vårdförbundets kansli
överensstämmer med ovanstående uppgifter. Fastighetst~ering av lantbruksenheter sker

vart tredje år och ska nästa gang genomföras år 2oi6/i~. Specialenheten ska teras på
nytt år 20tH/i9 (vart 6:e år). I samband med fastighetsdeklarationen för specialenheten

vårdbyggnad som görs inför en nytaxering, ska fastighetens användning redovisas. Skat-
teverketprövar då om fastighetsenheten uppfyller förutsättningarna %r att klassificeras
som skattefri specialenhet. Enligt fastighetsdeklarationen inför fastighetst~ering år 2013
redovisades från vårdförbundet följande byggnader:
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Byggnad
nummer

Användning/ändamål Bruksarea,
m2

1 Huvudbyggnad: Kök, matsal, arb.rum, konf.rum 640
2 Sjukavdelning samt pat.boenderum 700
3 Nya huset: Patientboenderum 500
4 Flygeln: Patientboenderum 170
5 Flygeln: Kontorsrum för administration, Vårnäs behand-

lingshem och Vårdförbundet Sörmlands kansli 175
6 KF-huset: Konferensrum för politikersammanträden, per-

sonalmöten, informationsmöten etc. Personalutrymmen. 90
7 Gula villan: Patientboende 115
8 Loge samt snickeriverkstad, förråd 800
9 Allevillan: Patientboende 170
10 Smedjan: Förråd 34
11 Magasinet: Förråd 240

Kansliet hyrde tidigare lokal på annan ort men sedan några år är kansliet inrymt i "fly-
geln". Enligt uppgift från en av de intervjuade var orsaken att en ändamålsenlig lokal
fanns tillgänglig på fastigheten samt kostnadsbesparing.

Angående ytterligare information om rättigheter och inskrivningar, se avsnitt 2.2 Avtal
och servitut nedan.

2.1.2. Bedömning
Aktuella dokument som visar fastighetens taxeringsvärden och ägarförhållanden finns
diarieförda och tillgängliga på kansliet. Dessa överensstämmer med taxeringsinformat-
ionen enligt fastighetsregistret.

2.2. Avtal och servitut

Granskat kontrollmål:
Finns skriftliga och aktuella arrendeavtal, hyresavtal och/eller servitut ayse-
ende fastigheten?

2.2.1. Iakttagelser
Alla byggnader på fastigheten används av behandlingshemmet alternativt vårdförbundet.
Ingen uthyrning av bostäder eller lokaler förekommer i dagsläget. Det finns således inga
hyresavtal upprättade. Det finns däremot arrendeavtal för åkermark och jakt samt ett
kontrakt som gäller avverkningsrätt för skog. Dokumenten finns diarieförda hos vårdför-
bundet. Innehållet beskrivs översiktligt i det följande. Enligt den intervjuade f.d. för-
bundsdirektören kommer ett webbaserat system för diariesökning att införas på kansliet i
höst. Det innebär bl.a. att det blir möjligt att lägga in påminnelser för när avtal/kontrakt
löper ut och ev. ska förnyas. Det finns servitut på fastigheten, vilket framgår av fastighets-
registret och redovisas i tabellform nedan.
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Arrendeavtal, åkermark
Så gott som all åkermark på fastigheten arrenderas ut till enlantbrukare. Arrendekontrakt

finns som är undertecknat av båda parter den i3 mars 2ooi. Arrendekontraktet är inte

förnyat. Upplåtelsen gäller, enligt kontraktet, 5,5 ha åkermark för en tid av 5år med till-

trädesdag den 14 mars 2ooi och avträdesdag den i3 mars 2006. Vidare framgår av kon-

traktet att uppsägning eller begäran om villkorsändning ska ske skriftligt senast ett år före

arrendetidens utgång om avtalstiden är minst fem år. Arrendeavgiften är 350o kronor för
varje arrendeår (mervärdesskatt tillkommer). Ingen klausul om inde~ppräkning av avgif-

ten finns inskriven i kontraktet. Betalning av arrendeavgiften ska ske årligen den i4 mars.

Det finns även andra förhållanden och förpliktelser som regleras i arrendekontraktet, bl.a.

att jakträtt inte ingår i arrendet. Såvä12oi4 som 2015 har arrendeintäkten för mark upp-
gått till 350o SEK enligt årsredovisningarna. 2oi3 redovisades ~000 SEK som arrendein-

täkt för mark, troligen beror det dubbla beloppet på en felperiodisering. Arrendatorn be-

driverfårskötsel och odlar f.n. vall på arealen. Enligt en lantbruksekonom2 som känner till

jordbruksförhållandena iVingåkers kommun ligger arrendepriset för medelgod åker på

mindre enheter i området ca i000 — i5oo kronor/ha. Vidare uppgav lantbruksekonomen

att det är svårt att fa lönsamhet i växtodling i detta område varför djurproduktion krävs

som komplement. Av den anledningen är det befogat med relativt låga arrendenivåer på

dessa marker.

Arrendeavtal, jakt
Det finns ett avtal om upplåtelse av jakt inom ett markområde som omfattar ~2 ha, vilket

innefattar fastighetens hela areal. Avtalet är upprättat den 3o september 2oi3 och gäller

för en tid av 5 jaktår med tillträdesdag de 1 juli 2oi3. Angående uppsägning av avtalet
gäller enligt kontraktet att avtalet ska sägas upp senast sex månader före avtalstidens ut-

gång. Sättet för uppsägning regleras i Jordabalken 8 kap. 8 §. Om avtalet inte sägs upp i

rätt tid förlängs det på tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock längst fem år. Avgiften för

upplåtelsen är ~20o kronor/jaktår (mervärdesskatt tillkommer) och ska betalas mot fak-

tura. Övriga villkor %r upplåtelsen framgår av avtalet.

Kontrakt awerlrningsrätt, skog
Vårdförbundet ("säljaren") har kontrakt med Mellanskog om avverkningsrätt. Awerk-

ningsrätten gäller i fem år från kontraktsdatum som är 2012-01-02 och innebär att vård-

förbundet upplåter till Mellanskog rätten att för egen räkning avverka skog på fastigheten

under vissa villkor. Även ersättning och betalning till säljaren regleras i kontraktet.

Servitut
Enligt intervju med den tidigare förbundsdirektören finns det servitut av olika slag på

fastigheten. Bl.a. för vattenledning och en avloppsanläggning. Behandlingshemmet köper

råvatten från Sörmland Vatten. Vattenledningen går via mark utanför den egna fastighet-

en. Vårnäs levererar i sin tur vatten till de villor som tidigare tillhörde vårdförbundets

fastighet. Vårnäs debiterar hushållen enligt samma tariff som kommunen tar ut.

Förutom de servitut som nämns ovan finns det enligt fastighetsregistret ytterligare servi-

tut som är knutna till fastigheten. De har redovisats under rubriken "Rättigheter" i regist-

ret (dock anges i fastighetsregistret att redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig).

2 Lantbruksekonomen kontaktades personligen i samband med denna granskning.
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På Lantmäteriets hemsida ges %ljande förklaring till begreppet servitut och de olika typer
av servitut som kan belasta en fastighet3: "Servitut är en rätt för en fastighet att använda
en annan, t.ex. rätt att använda enväg eller enbrunn. Ett servitut är lazutet till en viss
fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten.
Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum. Det finns två typer av servi-
tut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastig-
heternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Hos Lantmäte-
riet sker det genom enlantmäteri%mättning. Ett avtalsservitut är ett så kallat formatavtal.
Det innebär att avtalet måste innehålla vissa moment för att vara giltigt som servitut.
Vilka dessa moment är framgår av fjortonde kapitlet i Jordabalken. Avtalsservitut kan
skrivas in i fastighetsregistret. På så sätt kan man säkerställa att servitutet kommer att
gälla även mot en ny ägare till den tjänande fastigheten."

Om servitutet är till fördel för fastigheten anges det som "förmån", är servitutet till nack-
del anges det som "last". Ytterligare förklaringar till begrepp och termer i fastighetsregist-
retfinns ibilaga i. Följande rättigheter finns registrerade på fastigheten (olika former av
servitut):

Rättigheter registrerade på fastigheten Vingåker Gäringstorp 2:3
Andamål Beskrivning tgärds- Typ Förhål- tgärd Status

datum lande

Se be- Kraftledning 1988-o6-i6 Avtalsservitut Last Levande
sl~ivning

Väg 1995-06-22 Officialservitut Förmån AvsTyck- Levande
ning

Stark- Rätt att för all framtid 1998-o6-24 Ledningsrätt Last Lednings- Levande
ström bibehålla och förnya åtgärd

elektrisk starkströms-
ledning, (luftledning)
med en systemspän-
ning av högst i3o KV,
jämte tillbehör inom de
fastigheter och i den
sträclaiing på marken
som den i enlighet med
gällande koncessions-
beslut nuhar och som
framgår av kartor,
aktbilaga ka i-2.

Se be- Avloppsanläggning 2001-0'J-19 Avtalsservitut Last Levande
skrivning

Se be- Vattenledning Avtalsservitut Förmån Levande
skrivning

Brygga Officialservitut Förmån Levande

Forbolls- Officialservitut C Levande
plan,

parkering

Utrymme Officialservitut Last Levande

Vattenled- Officialservitut Last Levande
ving

VA Officialservitut Förmån Levande

3 Källa: Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se.
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Ovrigt
Inteckningar registrerade på fastigheten:

_ - - --_
Nr Inskrivningsdatum Belopp (SEK) Status Anmärkning

2 1997-02-20 3 420 30o Slaiftligt pantbre~~ -

Inskrivningar registrerade på fastigheten:

Inskrivning innebär registrering av beslut i inskrivningsärende. Inskrivningsinformation-

en ifastighetsregistret används bland annat av banker som underlag %r kreditgivning och

av mäklare vid fastighetsförsäljningar. Följande inskrivningar finns registrerade på fastig-

heten:

Nr Insl~ivningsdatum Rätti h~ eter Status Anmärkning
- — ~ -- - --

i 1988-o6-i6 Avtalsservitut kraftledning Beslutad -_ _ ___
3 2ooi-off-i9 Avtalsservitut avloppsanläggning Beslutad -

4 2009-09-3o Nyttjanderätt område Beslutad -

2.2.2. Bedömning

Det finns ett aktuellt avtal om upplåtelse av jakt på fastigheten. Det finns även ett aktuellt

kontrakt som avser avverkningsrätt för skog. Ett kontrakt som avser arrende av mark

finns också men det är inte uppdaterat, vilket vi anser är enbrist. Arrendeavgiften är fort-

farande densamma som vid kontraktsteckningen den 13 mars 2ooi och uppgår till totalt

350o kronor per år för arealen 5,5 ha. Enligt de uppgifter vi fått angående arrendenivåer i

området skulle en arrendeavgift i 2oi6 års prisnivå kunna uppgå till 5 500 — ca 8 000
kronor men nivån är beroende av markens beskaffenhet, fältform, dränering etc. Enligt

vår bedömning bör vårdförbundet se över villkoren i detta arrendekontrakt och vidta åt-

gärderför att säkerställa att arrendets villkor är aktuella. Eventuellt kan arrendeavgiften

för åkermark höjas. Det bedöms dock som positivt att skriftliga avtal med respektive ex-

ternpart har upprättats och diarie%rts.

Vi anser även att det är positivt att det i höst blir möjligt att lägga in påminnelser, via det

webbaserade diariesystemet som ska införas, för när avtal och kontrakt löper ut och ev.

behöver %rnyas. Ett sådant system minskar risken för att avtalade tidpunkter för uppsäg-

ning/villkorsändning förbises.

2.3. Försäkringar

Granskat kontrollmål:
Finns det tillräckliga försäkringar som motsvarar fastighetens värde?

2.3.1. Iakttagelser
Det finns två försäkringar som avser fastigheten. Dels en försäkring benämnd "Lantbruks-

företag" som främst avser skogen (försäkringstid 2oi6-ol-oi — 2oi~-of-oi) dels en "Kom-

binerad företagsförsäkring" som gäller byggnader, maskiner/inventarier samt varor,

pengar och värdehandlingar. Bland de försäkrade byggnaderna återfinns de byggnader

som specificerats i avsnitt 2.i.i ovan samt reningsverksbyggnad inklusive maskinerier,

pumphus inklusive maslånerier samt ytterligare några mindre förrådsbyggnader. De

större byggnaderna och pumphuset är försäkrade till fallvärde. Försäkringsbeloppet för
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reningsverksbyggnaden är i 469 00o kronor. De mindre förrådsbyggnaderna är försäk-
rade ti1146 00o kronor vardera och maskiner/inventarier till 2 626 00o kronor. Maslå-
ner/inventarier i loge har försäkringsvärdet 33 00o kronor.

2.3.2. Bedömning
Det ter sig inte möjligt att vid denna granskning göra mer än en översiktlig bedömning av
om det finns tillräckliga %rsäkringar som motsvarar fastighetens värde. För att med sä-
kerhet kunna uttala sig om detta skulle det krävas en aktuell värdering av de försäkrade
tillgångarna. Det vi kan uttala oss om är att det finns försäkringar förde tillgångar som
hör till fastigheten och som används iVårdförbundets/behandlingshemmets regi. Skog,
byggnader/anläggningar och maskiner/inventarier är försäkrade och de större byggna-
derna är försäkrade till fallvärde vilket säkerställer att försäkringen täcker vad det kostar
att reparera, bygga om eller bygga nytt efter en skada (minskat med självrisk och olika
åldersavdrag). Med den information vi har och som varit möjlig ått få tillgång till i denna
granskning, bedömer vi att det finns tillräckliga försäkringar avseende fastighetens resur-
sersom motsvarar dess värde.

2.4. Skyddade områden

Granskat kontrollmål:
Finns skyddade områden på fastigheten med särskilda skötselföreskrifter
från myndighet?

2.4.1. Iakttagelser
Det finns ett naturvårdsavtal som träffats mellan Vårdförbundet Sörmland och Staten
genom Skogsstyrelsen i region Svea. Avtalet är upprättat den 6 december 2006 och syftar
till att bevara och utveckla naturvärdena inom ett 5,4 ha stort område på fastigheten. Syf-
tet ska uppnås genom att delar av området i stort sett lämnas orört för fri utveckling. Viss
plockhuggning som gynnar lövträd och buskvegetation bör dock göras i en del av området.
I övrigt ska fastighetsägaren inom avtalsområdet avstå ifrån

• alla former av röjnings-, gallrings- och avverkningsåtgärder
• uttag i någon form av död ved
• plantering

Skötselföreskrifter iövrigt från myndigheten Skogsstyrelsen framgår av naturvårdsavtalet.
Området har märkts ut genom vit färgmärkning på träd och stolpari områdets ytterkan-
ter. Avtalet gäller underfyrtionio (49) år från det att det undertecknats av parterna.

2.4.2. Bedömning
Vår uppfattning är att naturvårdsavtalets innehåll och de särskilda skötselföreskrifterna
är kända för de ansvariga tjänstemännen inom vårdförbundet. De särskilda skötselföre-
skrifterna framgår tydligt av avtalet som finns diariefört vid kansliet. Avvikt är naturligt-
vis att avtalet delges entreprenörer och företag som vårdförbundet anlitar för avverkning
och skogsskötsel.

Okt 2016 11 av 16
Vårdförbundet Sörmland
PwC



Vårnäs Behandlingshem — Kartläggning av fastighetsförhållanden

2.5. Planer för skötsel och underhåll

Granskat kontrollmål:
Finns ändamålsenliga planer för skötsel och underhåll av fastigheten?

2.5.1. Iakttagelser
Ettåriga investerings- och underhållsplaner för fastighetens byggnader och inventarier

ingår i verksamhetsplan med budget. Som underlag för dessa anlitas vartannat år en be-

siktningsmanför översyn av byggnaderna och prioritering av investeringar och under-

hållsåtgärder. Avstämningar av behov av underhållsåtgärder sker, enligt uppgift från

verksamhetschefen, även löpande och minst varje vecka mellan verksamhetschef och fas-

tighetsskötare. Vidare sker uppföljning av genomförda åtgärder och genomgång av behov

vid arbetsplatsträffar med personalen. Årlig uppföljning av genomförda åtgärder redovi-

sas iårsredovisningen.

Hösten 2oi6 kommer fastighetens byggnadsbestånd att besiktigas av en extern konsult

tillsammans med verksamhetschef och fastighetsskötare. Syftet är att göra en mer långsik-

tig underhållsplan för byggnaderna.

Det finns en skogsskötselplan för fastigheten som avser tiden 2009 — 2oi8. Den har upp-

rättats av en förrättningsman vid Mellanskog och innehåller uppgifter om virkesförråd,

bonitet, tillväxt och avverkningsförslag.

2.5.2. Bedömning
Vi bedömer att den operativa planeringen av underhåll och skötsel av fastigheten är till-

räcklig. Likaså anser vi att uppföljningen av genomfört underhåll av byggnader och inven-

tarier på fastigheten är tillräcklig. Vi ser positivt på att en underhållsplan i ett längre per-

spektivför fastighetens byggnadsbestånd ska upprättas under hösten 2oi6 med hjälp av

extern kompetens tillsammans med fastighetsskötare och verksamhetschef.

2.6. Kompetens och intern kontroll

Granskat kontrollmål:
Är verksamhetens kompetens och interna kontroll avseende drift och un-
derhåll av fastigheten tillräcklig?

2.6.1. Iakttagelser
Den tidigare förbundsdirektören har haft ansvaret för fastigheten fram till årsskiftet

2oi5/i6, och är fortsatt i tjänst vid kansliet fram till årsskiftet 2oi6/i~. Verksamhetsche-

fenför Vårnäs Behandlingshem har sedan den i januari 2oi6 tagit över ansvaret för sköt-

sel- och underhållsfrågor medan den nya förbundsdirektören sedan den ~ apri12oi6 har

det övergripande ansvaret för fastighetsfrågorna. Eftersom den tidigare förbundsdirektö-

ren fortsatt är i tjänst vid kansliet sker en successiv kunskaps- och informationsöverföring

angående fastighetsfrågor till verksamhetschef och förbundsdirektör. Det finns även en

fastighetsskötare på Vårnäs som tillsammans med verksamhetschefen är engagerad i den

löpande översynen av fastighetens byggnader. Fastighetsskötarenhar varit anställd ca io

år på Vårnäs och leder en stor del av det löpande underhållsarbetet. Även här sker en kun-

skapsöverföring till verksamhetschefen.
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Det finns ingen samlad och övergripande information om fastighetsförhållandena. Dock
finns diarieförda dokument som vart och ett ger information om olika aspekter på fastig-
hetens resurser, ägarförhållanden, drift och skötsel och som tillsammans ger en bild av
fastighetsförhållandena t.ex. fastighetsdeklaration, taxeringsbesked, försäl~ingsbrev, ar-
rendekontrakt etc.

Det finns inget anläggningsregister över maslåner/inventarier som används för skötsel av
fastigheten.

Att lagstiftning, föresl~ifter och regelverk på fastighetsområdet följs säkerställs enligt
verksamhetschefen genom att inspektioner regelbundet genomförs av brand- och miljöin-
spektörer. Likaså säkerställs att lagstiftningen på det skogliga området följs genom lö-
pande kontakter med expertis vid Mellanskog som upprättat skogsskötselplan fär peri-
oden 2009 — 2oi8.

Under avsnittet "Intern kontroll" i årsredovisningen4 beskrivs krav och syfte med intern
kontroll enligt följande:

Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunallagens kapztel6, § 7, där förbun-
detskall se till att den interna konfirollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bed-
rivs på ett til~edsställande 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 m.m. efterlevs

• att verksamhetens kvalitet upprätthålls

2.6.2. Bedömning
Vi väljer att bedöma om verksamhetens kompetens och interna kontroll avseende drift
och underhåll av fastigheten är tillräcklig, utifrån förbundets ansvar enligt kommunalla-
gensamt de syften med den interna kontrollen som anges i vårdförbundets årsredovis-
ning.

en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Enligt vår bedömning är verksamhetens samlade kompetens i dagsläget tillräcklig för drift
och underhåll av fastigheten för att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk-
samhet. Vi bedömer att det är ändamålsenligt och kostnadseffektivt att anlita ekern kom-
petens när det gäller skogsskötsel och planering av byggnadsunderhåll samt att arrendera
ut åkermark och jakträtt.

Eftersom förbundsdirektören som nu avgått finns kvar vid kansliet och likaså fastighets-
skötaren är väl insatt i de praktiska skötselfrågorna, säkerställs att kunskaperna om fas-
tigheten förs vidare till dem som nu är ansvariga. Vi ser dock en risk med det delade an-
svaretför fastigheten mellan verksamhetschefen för Vårnäs och den tillträdda förbunds-
chefen; Om uppgifterna som ingår i ansvaret och ansvarsfördelningen inte är tydliggjord,
finns risk för att delar av skötseln inte blir utförd.

4 Källa: Årsredovisning 2015, Vårdförbundet Sörmland, sid 8.
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• en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Som beskrivits i avsnitt ovan finns information om planer för underhåll och investeringar

införda i verksamhetsplan med budget och utfallet redovisas löpande på interna arbets-
platsträffar och i årsredovisningen. Informationen och rapporteringen om fastighets%r-
hållandena inom verksamheten bedöms som tillförlitlig. Vi anser dock att det är enbrist
att det inte finns något anläggningsregister över maskiner/inventarier som används för
fastighetsskötseln.

• att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. efterlevs
Enligt vår bedömning har vårdförbundet säkerställt att lagar, föreskrifter och riktlinjer
m.m. på fastighetsområdet efterlevs genom regelbundna brand- och miljöinspektioner

samt kontakter med expertis på det skogliga området samt byggnadskonsulter.

• att verksamhetens kvalitet upprätthålls
Genom att vi har givit mestadels positiva omdömen ovan gällande kompetens och intern
kontroll avseende fastighetens skötsel och övriga förhållanden, är vår samlade bedömning
och slutsats att den interna kontrollen till övervägande delen är tillräcklig. För att kvali-
teten ska kunna upprätthållas kontinuerligt vid exempelvis personalförändringar föreslås
att åtgärder vidtas. Se vidare nedanstående rekommendationer.

2.7. Rekommendationer
• Upprätta en samlad och övergripande dokumentation om fastighets%rhållandena

och de olika ansvarsområdena medan den f.d. förbundsdirektören fortfarande är
verksam inom vårdförbundet.

• Inför snarast möjligt det webbaserade diariesystemet som enligt planerna ska infö-
ras. Registrera där påminnelser för när avtal och kontrakt löper ut och ev. behöver
förnyas. På så sätt förbättras den interna kontrollen över kontrakt och avtal.

• För att undvika att delar av ansvaret för fastigheten "faller mellan stolarna" bör en
tydlig dokumentation göras för vilket ansvar för fastighetens skilda områden som
olika tjänstemän har.

• Upprätta ett anläggningsregister över maskiner/inventarier som används för sköt-
sel av fastigheten, i syfte att förbättra den interna kontrollen avseende vilka resur-
sersom finns, anskaffningstidpunkter, inköpspriser, avskrivningstider, restvärden
och utrangeringar.

• Upprätta en checklista för återkommande åtgärder som stöd %r de ansvariga för
olika områden gällande fastigheten.
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Bilaga 1

Förklaring av begrepp och termer i fastighetsregistret

Följande förklaringar av begrepp och termer i fastighetsregistret är ordagrant hämtade

från Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se. Urvalet har här gjorts utifrån de be-

grepp och termer som förekommer i fastighetsinformationen för Vingåker Gäringstorp

2:3 och där innebörden inte är självklar för den som är lekman på området.

Rättigheter

I fastighetsregistret finns aktuell information om rättigheter som är knutna till fastigheter. Enrättighet
kan medföra rätt för en ägare till enfastighet, person eller bolag att förvisst ändamål använda ett om-
råde av annan ägares fastighet eller anläggning.

Exempel på rättigheter är

• Väg

• Br'S'gga

• Elledningar.

Aktualitet och uppdatering

Många äldre rättigheter saknas i fastighetsregistret, exempelvis officialservitut eftersom det före 1972
inte fanns la~av på att dessa skulle redovisas. För fastigheter bildade efter 1972 finns alla rättigheter regi-
strerade. Officialrättigheter registreras i samband med lantmäteriförrättningen.

Innehåll

I listan här nedanför kan du se ett urval av den information om rättigheter som finns i fastighetsregist-
ret. Till rättigheterna anges i fastighetsregistret aktbeteckning till originalhandlingar.

Avtalsservitut (privaträttsligt avtal) - Avtalsservitut redovisas under Rättigheter under förutsätt-
ning att de lämnats in för inskrivning. I så fall redovisas de även i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ledningsrätt - Ledningsrätt får bildas för vissa ledningstyper och ger ledningshavare eller fastighet
rätt att dra fram ledning över annans mark. Ledningsrätt kan enbart bildas för ledningar för allmänt
ändamål till exempel elledningar, vatten- och avloppsledningar och fjärrvärme.

Officialnyttjanderätt - Nyttjanderätt till förmån för enperson att använda en annan ägares fastighet.
I fastighetsregistret redovisas officialnyttjaderätterbeslutade idomstol eller av myndighet.

Till nyttjanderätt räknas tomträtt, arrende och hyra. Tomträtt redovisas under egen Tomträtt, arrenden
redovisas under Insl~ivningar.

Officialservitut - Servitut bildat vid lantmäteriförrättning som ger rätt för enfastighet (dess ägare) att
för ett särskilt ändamål använda en annan fastighet.

Om servitutet är till fördel för fastigheten anges det som förmån, är servitutet till nackdel anges det som
det last.
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Granskning av delårsrapport 2oi6

1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden 2o16-of-o1— 2oi6-o8-3i.

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2oi6.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge Vårdförbundets Sörmlands revi-

sorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet

med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de

må1 som direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som

de avlämnar till medlemskommunernas kommunfullmäktige isamband med att

delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är - i 457 tom' C-255 tkr), vilket är i 202 tkr lägre än motsva-
randeperiod föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om

- i 838 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att

uppfyllas. Förbundet har för avsikt att gå över till komponentayskrivning under

hösten, vilket beräknas påverka resultatet positivt, men vi kan inte bedöma i vilken

omfattning.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårs-

rapport:

• Har delårsrapporten uppräaats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att förbundets delårsrapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet

med lagens krav och god redovisningssed med undantag att de jämför balans-

räkningen med föregående års delårsperiod och inte 2015 års bokslutssiffror.

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att %r-

bundets ekonomiska resultat på - i 457 tkr och ställning per 2oi6-o8-3i i allt

väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt

väsentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

Vi bedömer att verksamhetsmått och jäm%relser finns i tillräcklig omfattning.

Utveckling kan ske genom att jämförelse med närmast föregående bokslut görs

i balansräkningen enligt RKR 22.

• Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av direktionen fastställda finansiella

målen?

Vi bedömer att utvärderingen av de två finansiella målen som redovisas i del-

årsrapporten ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen och att målet om resul-

tatetinte uppfylls medan målet om det egna kapitalet uppfylls. Utifrån helårs-

prognosen görs samma bedömning.
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• Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av direktionen fastställda strate-
giska verksamhetsmålen?

Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende de strate-
giskaverksamhetsmål som följs upp i delårsrapporten är förenliga med de
fastställda målen. Vi instämmer i förbundets bedömning att målen delvis
kommer att nås till årsbokslutet.

2 Inledning

Z.Y Bakgrund
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten
från årets början. Detta gäller även för kommunal%rbund.

KL9kaP9a§
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a §
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäk-
tige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten
och årsbokslutet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul-
tatet och uppfyllelsen av direktionens må1 för ekonomi och verksamhet.

2.2 Sie, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på
följande revisionsfrågor.

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va-
ritfullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före-
komma.
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2.3 Revisionskriterier
Vårdförbundets Sörmlands direktion är ansvarig för upprättandet av delårsrappor-

ten som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av medlemskommunernas kommun-

fullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovis-

ningssed iövrigt

Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:

• Intervjuer med berörda tjänstemän

• Analys av relevanta dokument

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2oi6-

o8-3i samt av resultatprognosen för året

Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda

målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än

på substansgranskning.

Rapporten är faktagranskad av personal på förbundet.
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Granskning av delårsrapport 2oi6

3 Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redoUis-
ningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari — augusti. Resultatet för

perioden uppgår till — i 457 tkr.

Förbundets delårsrapport består förutom av förvaltningsberättelse av resultaträk-

ning, balansräkning, kassflödesrapport, drift- och investeringsredovisning. Fro m
2oi4 gäller en nyrekommendation från rådet för kommunal redovisning som avser

delårsrapporter, RKR 22. Enligt denna ska resultaträkningen jämföras med motsva-
rande period föregående år medan balansräkningen nu ska jämföras med senaste

årsredovisning. Förbundet följer detta avseende resultaträkningen. Vi ser byte av

jämförelseperiod för balansräkningen som ett förbättringsområde till nästa år. I
resultaträkningen ska jämförelse göras med budget. Detta görs i delårsrapporten
med belopp som avrundats till närmast jämna ioo tkr. Uppställningsformen för
resultat- och balansräkningen regleras i KRL. Detaljeringsgraden ksnvara lägre i
delårsrapporten än i årsredovisningen. Noter finns i tillräcklig utsträckning.

Förvaltningsberättelsen iförbundets delårsrapport 2oi6 innehåller avsnitt om di-
rektion och ledning, förbundsgemensamt, HVB Gläntan, Vårnäs behandlingshem,
familjerådgivningen och upphandlingen (inklusive väsentliga händelser för samtliga
avsnitt samt redovisning av inriktningsmål och verksamhetsmål), personalekono-
misk redovisning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt ekonomisk översikt (inne-
hållande driftredovisningen och prognos, investeringsredovisning, periodens resul-
tat och balanskravet, ekonomiska må1 och pensionsförpliktelser).

Driftredovisningen kommenterar på ett tydligt sätt de olika verksamheternas utfall
och årsprognosen.

Av investeringsredovisningen framgår att 852 tkr av investeringsbudgeten har för-

brukats. Investeringsbudgeten för 2oi6 uppgår till 875 tkr och den är nästan för-

brukadper 2oi6-o8-3i. Kostnader för Certifieringsutbildningen på 30o tkr ligger

med i beloppet för inventarier. Förbundet har ännu inte påbörjat övergång till kom-

ponentayskrivning, vilket ska ske enligt RKR ~~.4 materiella anläggningstillgångar.

Denna rekommendation gäller fr.o.m. 2oi4. Förbundet har %r avsikt att gå över till

komponentayskrivning under hösten 206.

Den personalekonomiska redovisningen lämnar information om sjukfrånvaron i

enlighet med KRL 4:ia. Det framgår att sjukfrånvaron har minskat från 8,3 %till
556 % av total arbetstid i jämförelse med motsvarande period förra året. Både
männens och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat. Avsnittet innehåller informat-
ion itillräcklig omfattning.

Förbundet följer kravet i RKR på att det ska finns en redogörelse för vilka redovis-
ningsprinciper som tillämpas.
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Granskning av delårsrapport 2oi6

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som
tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed iövrigt, utom avseende att förbundet inte har påbörjat övergång
till komponentayskrivning.

Vi har granskat ett urval poster, bl a periodiseringar som är gjorda i samband med
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt
utom den avseende semesterlöneskulden. Denna redovisas med samma belopp som
i årsredovisningen, uppgifter om detta lämnas i redovisningsprinciperna.

Ett belopp för avsättning av pension finns, men redovisas bland ansvarsförbindel-
sen ibalansräkningen. Beloppet är ej väsentligt, men en ändring av redovisningen
bör ske till årsredovisningen.

Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt vä-
sentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

Verksamhetsmått och jämförelser redovisas i viss omfattning i delårsrapporten. Vi
bedömer det som tillräckligt för att vara en delårsrapport. Flertalet av verksam-
hets-, service- och kvalitetsmåtten följs endast upp i årsredovisningen.

Den planerade övergången till komponentayskrivning färe årsredovisningen beräk-
nas att påverka resultatet för 2016 i positiv riktning, men vi kan inte bedöma storle-
ken av förändringen och därmed prognosen för året.

Vår samlade uppfattning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att
ge direktionen möjlighet att använda den som underlag för styrning, ledning och
kontroll av förbundets samlade verksamhet.

3.2 Resultatanalys
Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat på i 838 tkr, vilket är — 2138 tla~

sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på:

Resultatet för Vårnäs behandlingshem beräknas bli -20o tkr, vilket är 4ii tkr

sämre än budget, det beror främst på kostnader för omfattande renoveringar

av fönster och fasaden på halwägshusen som ej var medräknade i budgeten.

Resultatet för familjerådgivningen beräknas bli i6o tkr, vilket ligger i nivå

med budgeten på i59 ~'•

Resultatet för Upphandling bedöms ge ett överskott på i5o tkr vilket är i45
tkr bättre än budgeten. Detta förklaras med att lönekostnaderna för den ti-

digare förbundschefen till viss del 1åg med i budgeten under upphandling

men lönekostnaderna har istället hamnat på de förbundsgemensamma lö-

nekostnaderna.

Oktober 2016
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Granskning av delårsrapport 2oi6

Resultat för HVB Gläntan uppges bli -2 00o tkr i jämförelse med budgeten

på io9 tkr är detta en klar försämring. Detta beror på att det i deras budge-

terade intäkter var medräknat e~rterna avgifter om 2 goo tkr, dock finns inga

ramavtal med externa parter som skulle kunna generera dessa intäkter. Man

har under sommaren lämnat anbud på upphandlingar.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2oi6, prognos

för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.
.. ,a

;' ~

.,,.0 . ,
• ~ ~

Verksamhetens intäkter 4 lod 5 135 ~ dog lo o3i 2 32g

Verksamhetens kostnader -i5 i4i -23 gib -g6 261 -34 467 i X94

Avskrivningar -497 -660 -800 -1 X54 - 254

Verksamhetens nettokostna-
-11531 -19 443 -29 358

-25 490
3 868der

Driftsbidrag ii 308 i7 947 2~ 520 25 974
1546

Finansiella intäkter 46 74 0 ~ o

Finansiella kostnader -~8 -36 0 ° o

Årets resultat -255 -1457 -1 838 484 -2 322

Utifrån gjord övergripande granskning bedömer vi att förbundets ekonomiska re-

sultat på — i 457 tkr och ställning per 2oi6-o8-31 i allt väsentligt är rättvisande.

Balanskravet kommer inte att uppnås för år 2oi6.

3.3 God ekonomisk hushållning
I verksamhetsplanen 2016, vilken är fastställd av direktionen, har förbundet redovi-

sat må1 och riktlinjer för verksamheten, vilka även är kopplade till begreppet "god

ekonomisk hushållning". Förbundet har 2 finansiella må1, 4 miljömål samt totalt i8

strategiska må1, vilka är uppdelade på respektive verksamhet enligt nedan. Utöver

dessa har de även förbundsgemensamma må1 vilka endast följs upp i årsredovis-
ningen.
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3.3.1 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella må1

som fastställts i verksamhetsplan med budget 2oi4-2oi6:

Att under 2oi6 uppnå ett positivt Resultatprognosen är Målet kommer inte upp-

resultat med lägst i % av omsätt- negativ med — 1838 fyllas.

ningen.

Det egna kapitalet skall under Det egna kapitalet upp- Målet har uppfyllts i del-

planperioden 2oi6-2oi8 ej un- gick 2016-o8-3i till årsbokslutet. Prognosen

derstiga ii mnkr ii 858 tkr. Prognosen för pekar på att målet kom-

helåret är ii 504 tkr. mer att uppfyllas i års-

bokslutet.

Bedömning

Vår översiktliga granskning visar att det prognostiserade resultatet inte är förenligt

med förbundets må1 om resultatet och målet om det egna kapitalet kommer att upp-

fyllas iårsbokslutet.

3.3.2 Strategiska mål för verksamheten
Familjerådgivningen

• Förbättra tillgängligheten för klienter vid tidbokning

• Förbättra kompetensen hos familjerådgivarna genomvidareutbildning

• Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler

• Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt med oss

HVB Gläntan

• Öka antalet medlemskommuner som använder sig av Gläntan

• Öka antalet vårddygn till go % av antalet vårdplatser

Oktober 2016
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• Utveckla samarbetet och samverkan externt

• Alltid ha korta ledtider

• Använda evidensbaserade metoder som kompletterar varandra

• Att personalen är nöjda med verksamheten till ioo

• Att alla klienter svarar på avslutningsenkät

• Utveckla samarbetet internt inom Vårdförbundet Sörmland

Vårnäs behandlingshem

• Jämn tillströmning av patienter

• Öka kompetensen hos vårdgivande personal

• Minska andelen patienter som avbryter behandlingen

• Moderna och ändamålsenliga lokaler

Upphandling

• Öka antalet genomförda uppföljningar av befintliga avtal

• Öka andelen nöjda beställare

Bedömning

Uppföljning sker av sameliga må1 förutom de för verksamheten Upphandling i de-
lårsrapporten.

Av de må1 som följts upp vid delåret är i2 uppfyllda och 4 ännu ej uppfyllda. Vår
översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende de strategiska verk-
samhetsmål som följs upp i delårsrapporten är förenliga med de fastställda målen.
Vi instämmer i %rbundets bedömning att målen delvis kommer att nås till årsbok-
slutet.

3.3.3 Mi1Jömå1
Vårdförbundet Sörmlandvill bidra till

Att begränsa klimatpåverkan genom strävandsmålet att framtida leasingbi-
lar iverksamheten bör ha lägre kolo~ridutsläpp än de har idag
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Granskning av delårsrapport 2oi6

• Att ingen övergödning sker i sjöar och vattendrag genom att rengöringsme-

del som inköps av VFS är miljömärkta

• En giftfri miljö genom användning av ledlampor i all belysning inom verk-
samheterna

Att återvinning skall ske av allt avfall som kan omvandlas till energi, som
material eller som näring, genom att avfallet från förbundets verksamheter
källsorteras

Bedömning

Miljömålen följs endast upp vid årsredovisningen.

2oi6-io-31

Annika Hansson
Projektledare
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7. Sannrnolnf,o:ttning

Vi bedomer att lrsredovisningen huwdsakligen redogor f<ir utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stillningen. Vi
beddmer vidare att irsredovisningen i all vdsentligt uppfyller kraven pi rhtMsande
rhkenskaper och dr upprdttad enligt god redovisningssed.

Forbundet lever upp till kommunallagens krav pi en ekonomi i balans (KL 8:S a-b).
Resuitatet uppgir till r o8z tkr och det finns inga reavinster.

I irsredovisningen gors en avstdmning mot de finansiella milen for god ekonomisk
hushillning. Bida mfllen uppnls och vi bedomer ddrmed miluppfyllelsen som
mycket god.

I verksamhetsplan med budget fcir zor5-zo16 har fcirbundet redovisat mfll och rikt-
iinjer f<jr verksamheten, vilka dven dr kopplade till begreppet "god ekonomisk hus-
hillning". Det finns totalt 18 strategiska mil vilka dr fordelade pi samtliga verk-
samheter.

Vi bedcimer utifrfln irsredovisningens iterrapportering av verksamhetsmilen
mflluppfyllelsen som god di samtliga av de fcjrbundsgemensamma mfllen ilr upp-
fyllda och av de mil som dr for respektive verksamhet dr 13 uppnidda, r delvis upp-
n6tt samt 4 ej uppn&dda.

Vi bedomer vidare att 6rsredovisningen i allt v[sentligt uppfyller kraven pi riittvi-
sande rikenskaper och hr upprdttad enligt god redovisningssed. Vi ser positivt
p& att forbundet har gitt over till komponentavskrivning under iret, men saknar
redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av detta. Vissa fdrbdttringsomrfrden
finns och dessa kommenteras i rapporten.
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2.

2.1.

Inledning
Bo,kgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen for kom-
muner och landsting. I lagen finns bestdmmelser om irsredovisningen. Vidare re-

gleras den kommunala redovisningen av uttalanden frln Rldet for kommunal redo-

visning (RKR) och i tilldmpliga delar av Redovisningsridet och Bokforings-

ndmndens normering. Detta gdller dven f<jr kommunalforbund.

Revisionsobjekt dr Direktionen som enligt kommunallagen dr ansvarig for irsredo-
visningens upprdttande.

2.2. Reuisio ns{r &g a o ch tneto d
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pr<iva om rhkenskaperna hr rittvisande. Inom

ramen fcir denna uppgift bedoms om irsredovisningen dr upprdttad i enlighet med

lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8).Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (q:qa) avge en skriftlig bedcimning av om resultatet enligt irsredovisning-

en hr fcirenligt med de mil medlemskommunernas fullmdktige beslutat om. Be-

d<imningen ska billggas irsbokslutet. Detta sker inom ramen for upprdttandet av

revisionsberlttelsen.

Granskningen, som sker utifrin ett vdsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara

folj ande revisionsfrngor:

r Ldmnar lrsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska stdllningen? Med verksamhetens

utfall avses utfallet i forhillande till faststhllda mil och ekonomiska ramar.

o Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet

med balanskravets regler?

. Ar lrsredovisningens resultat fdrenligt med de mil medlemskommunernas

fullmlktige beslutat avseende god ekonomisk hushhl]ning?

. Ar rlkenskaperna i allt vdsentligt rdttvisande? Med rhttvisande avses folj-
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av irsredovisningen omfattar:

. forvaltningsberlttelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

. resultatrdkning

. kassaflodesanalys

. balansr?ikning

. sammanstllldredovisning

V6rdf6rbundet S0rmland
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Bilagor och specifikationer till irsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har dven bedomt forbundets ekonomiska stdllning och utveckling, efterlermaden

av balanskravet och om resuitatet i irsredovisningen hr fdrenligt med de m&l for
god ekonomisk hushillning som medlemskommunernas fullmdktige beslutat om.

Granskningen har utfcirts enligt god revisionssed f<jr kommuner och landsting. Det
innebdr att granskningen planerats och genomfcjrts ur ett vdsentlighets- och risk-
perspektiv for att i rimlig grad kunna bedcima om flrsredovisningen i allt visentligt
ger en rdtMsande bild. Med rltMsande bild menas att irsredovisningen inte inne-
hflller fel som piverkar resultat och stdllning eller tilldLggsupplysningar pi ett sdtt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar ddrfor att be-
d<ima ett urval av underlagen f<ir den information som ingflr i flrsredovisningen. Di
vir granskning av den anledningen inte varit fullstdndig utesluter den inte att andra
dn hdr framforda brister kan forekomma. Vfrrt uppdrag omfattar inte en granskning
och pr<ir,ning om den interna kontrollen som g6rs inom ndmnderna dLr tillrlcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med forbun-
det. Granskningen har utforts enligt god revisionssed med utgflngspunkt i
SKYREV:s utkast'Vdgiedning for redovisningsrevision i kommuner och landsting".
Vdgledningen baseras pi ISA (International Standards on Auditing). Som framgfrr
av vdgledningen kan implementeringen ske successivt varfcir tilliimpliga ISA helt
eller delvis har foljts beroende pi om vdgledningen har beaktas i irets revisions-
plan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning
av rdkenskapsmaterial och i fcirekommande fall registeranalys.

Vflr granskning och vfrra sSmpunkter baseras pi det utkast till flrsredovisning som
presenterades zorT-o3-zz. Direktionen faststdller flrsredovisningen 2o7S-oS-24.

Rapportens innehflll har sakgranskats av personal pi f<irbundet.

2.5. Reuisfonskriterier
Direktionen dr ansvarig for upprdttandet av lrsredovisningen som enligt 8 kap 18 g

KL ska godkdnnas av mediemskommunernas kommunfullmdktige.

Granskningen av irsredovisningen innebdr en bed<jmning av om rapporten fdljer:

. Kommunallagen

r Kommunalredovisningslag

. Rekommendationer frin ridet for kommunal redovisning

. Direktionens beslut om god ekonomisk hushillning

V6rdforbundet Sormland
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3.
3.7.

Grsnskningsresulto:t
Verks alrnhetens u{o,ll, finolnsiering o eh eko'
norniska stiillning

5.1.1. Fiirualtningsberiittelse

3.1.1.1. Oi'ersikt cjver utvecldingen ar- r'erksamheten

Bediimning och iakttagelser
Vi bed<jmer att fdrvaltningsberlttelsens <iversikt och upplysningar i all vdsentlighet

<iverensstdmmer med kraven i KRL.

Frirbundets bokslut med bilagor och 6wiga handlingar har dokumenterats pfr ett

bra shtt.

Analys och ritwisande bediimning av ekonomi och stiillning
Analysen av lrets resultat och den ekonomiska stilllningen ger en rdttvisande bild-

F<irvaltningsberdttelsen innehflller uppgifter om forbundets pensionsforpliktelser.

Under avsnittet "Ekonomi" beskrivs ekonomin i tillrdcklig omfattning. Nyckeltal

och finansiella uppgifter visas under rubriken "Sex 5.r i sammandrag".

Utviirdering av ekonomisk stiillning
Enligt kommunallagens 4 kap skall forvaltningsberdttelsen innehilla en utvdrdering

av kommunalforbundets ekonomiska stlllning. I f<irvaltningsberdttelsens avsnitt

om ekonomi under rubriken God ekonomisk hushillning Aterfinns en utvdrdering

av f<jrbundets ekonomi som tar sin utglngspunkt i de finansiella milen fdr det egna

kapitalet samt resultatmilet.

Hiindelser av vlsentlig betydelse
I forvaltningsberdttelsen redovisas pi ett tydligt sitt vdsentliga hhndelser som in-

trdffat under och delvis efter rdkenskapsflret.

Fiirviintad utveckling
Av irsredovisningen framglr i viss omfattning den forvdntade utvecHingen inom

olika verksamheter. Kopplingen bor gdras tydligare till hur detta kommer att pflL-

verka fcirbundets ekonomi och prioriteringar inom olika omraden.

Viisentliga personalfiirhflllanden
Den obligatoriska redovisningen av sjuldrlnvaro redovisas enligt KRL 4:r a, det vill
sdga frflnvaron specificeras pi l6ng- och korttidsfrinvaro, mdn och kvinnor. Redo-

visning llmnas utforligt av den kompetensutvecHing personalen har genomghtt

under lret. Det finns ocksi avsnitt om rehabilitering och forebyggande hdlsovird.

Personalavsnittet ldmnar information i tillrlck]ig omfattning.

Pensionsredovisning

Virdforbundet har frin zoog tecknat tj[nstepensionsf<jrsdkring genom slrskilt av-

tal med KPA- pension. Ett ffltal individer ligger utanfor avtalet (z) och pensions-

skulden f<ir dem uppgflr till 496 tkr. For individer anstdllda efter 1998 betalas en
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premie per anstelld till SPP. Redovisning ldmnas i fdrvaltningsberdttelsen. Utveckl-
ing av redovisningen kan goras genom att fordndra ansvarsf<jrbindeisen redovisas i
enlighet med den uppdaterade rekommendationerna RKR r7.r .

Andra ftirhillanden som har betydelse ftir styrning och
uppftiljning av verksamheten
Detta omrflde avser information och analys rorande prestationer, kvalitet och mil.
For de olika verksamheterna har pA ett tydligt shtt en utvhrdering gjorts utifrfln
faststhllda mil, service- och kvalitetsnivier samt sdrskilda uppdrag och aktiviteter.

Redovisning ldmnas ocksi fcir fcirbundets arbete med intern kontroll.

3.1..7.2. Investeringsredorisning
Bediimning och iakttagelser
Vi bedomer att investeringsredovisningen ger en rlttvisande bild av flrets investe-
ringar. Dessa uppgir enligt investeringsredovisningen till r 875 tkr. Sex objekt har
tillkommit under iret p.g.a. overging till komponentavskriwing och dessa uppghr
totalt till r 423 tkr. Investeringsbudgeten uppgick till 8ZS tkr och tog inte hdnsyn till
overgAng till komponentavskrivning. Vi ser positivt pi att fcirbundet har gltt over
till komponentavskrivning under iret, men saknar redovisning av de ekonomiska
konsekvenserna av overgflngen, bland annat i detta avsnitt.

3.1.1.3. Driftredoiisning
Bediimning och iakftagelser
Vi bedomer att driftredovisningen i allt vdsentligt ger en rdtMsande bild av hur
utfallet forhflller sig till direktionens budget. Samtliga verksamheter redovisar posi-
tivt resultat forutom HVB GldLntan. Anledningen till deras negativa resultat dr att de
s5lt fi platser externt. Forklaringar till resultaten ldmnas.

Virdforbundet Sdrmland
Granskning av 6rsredovisning 20'16
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Familjerfldgivning 4 554 -4 376 178 19 377

Virnds totalen 22 544 -zo 362 2182 1 971 352

Upphandling 69t -522 169 164 5

HVB Gldntan 7 948 -9 497 -1 549 -t 658 z8

S:a verksam-
heter 35 737 -34 757 g8o 496 8zS
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3.1.2. Balanskreu
Bediimning och iakttagelser
Vi instlmmer i forbundets bedomning av om balanskravet har uppfyllts.

Avstdmning av flrets resultat enligt balanskravets bestdmmelser har skett i forvalt-
ningsberhttelsen. Resultatet uppgAr till r o8z tkr (r r8r tkr zorS) och det finns inga

reavinster. Balanskravsutredning gors under avsnittet ekonomi.

5.1.5. God ekottomfsk futsh&Ilning
Bediimning och iakttagelser
Vi bedomer den finansiella miluppfyllelsen som mycket god.

Vi bedomer utifrfln lrsredovisningens &terrapportering verksamhetsmhlens uppfyl-

lelse som god.

I verksamhetsplanen med budget 2015-2016 har forbundet redovisat mil och rikt-
linjer f<jr verksamheten, vilka dven dr kopplade till begreppet "god ekonomisk hus-

hAllning". F<irbundet har beslutat om z finansiella mAl samt verksamheternas t8
egna mil. Uppfoljning av dessa redovisas i irsredovisningen pl ett tydligt sdtt. Kva-

litetsledningssystemmil och miljomfllen dr inte beslutade i verksamhetsplanen ftir
zot6. Dessa har tidigare ir varit med i verksamhetsplanen och kommer att vara det

hven kommande 5'r. Man vill bidra till en hillbar utveckling och ekologisk balans

genom att begrdnsa klimatpiverkan och arbeta forebyggande enligt de miljolagar

som finns.

Ku alit e t sl e dnin g s sy s t emmdl

. Vflrdforbundet fortsdtter att utveckla ett kvalitetsledningssy-

stem fcir hela verksamheter. Mdlet bed\ms som uppfyllt.

MiljomAl. Vflrdforbundet Sormland vill bidra till

o Att begrdnsa klimatpiverkan genom strdvansmAlet att framtida lea-

singbilar i verksamheten bor ha ldgre koloxidutsliipp dn de har idag.

M &let beddms som uppfuIlt.

o Att ingen 6vergodning sker i sjoar och vattendrag genom att rengo-

ringsmedel som inkops avVFS dr miljomdrlna. Mdlet beddms som

uppfuIk.

VirdfOrbundet Sormland
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. En giftfri miljri genom ett successivt utbyte av llgenergilampor mot
ledlampor i all belysning inom verksamheterna. M&let bediims som
uppfullt.

o Att fltervinning skall ske av allt avfall som kan omvandlas till energi,
som material eller som ndring, genom att avfallet frfln ftirbundets
verksamheter kdllsort er as. M 6let b e d6ms s om uppfu IIt.

3.1.3.1. Finansiella mhl
I irsredovisningen gors en overskAdlig avstdmning mot f<irbundets finansiella mfll
som faststdllts i budget zot4:

Vi instdmmer i ndets bedcimning att bida ar uppnitts och detta un-
derldttar ekonomiskt frir forbundet i framtiden.

3.1.3.2. Strategiska mfll fcir verksamheten

Familjeridgivningen

. Forbdttra tillgdngligheten f<ir klienter vid tidbokning, milet upp-
nfltt.

Forbdttra kompetensen hos familjeridgivarna genom vidareutbild-
ning, milet uppn&tt.

Fortsatt samverkan med mcidravird samt familie- och barnavirds-
centraler, milet uppnAtt.

Fi flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt med oss, mllet
uppnitt

Vdrdf0rbundet Sdrmland
Granskning av 6rsredovisning 2016
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Att under zo16 uppnfl ett positir,t
resultat med ldgst t%o av oms[tt-
ningen.

Resultatet dr r o8z tkr,
vilket motsvarar g o/o av
omsdttningen.

Milet har uppfyllts. Be-
domning gors endast att
det positiva resultatet 6r
llgstr%avomshttning-
en, inte hur stort det fak-
tiskt ir.

Det egna kapitalet skall under
planperioden 2o1S - zo16 inte
understiga rr mnkr

Det egna kapitalet upp-
gick zor6-r2-gt till 14 397
tkr.

Milet har uppMlts.

7av1O

Finansiella mf,l, faststiillda i
verksamhetsplan med bud-
get zo15-zo16

Uttall per 2016-12-81 Mntupp$Ilelse, fiir-
bundets bediimning



HVB Gldntan

. 6ka antalet medlemskommuner som anvdnder sig av Gldntan, m1-
iet uppnitt.

. Oka antalet virddygn tili 9o % av antalet virdplatser, milet ej upp-
nfrtt.

o Utveckla samarbetet och samverkan externt, miiet uppnitt.

. Alltid ha korta ledtider, mllet uppnAtt.

o Anvdnda evidensbaserade metoder som kompletterar varandra,

mAlet uppnitt.

o Att personalen dr nojda med verksamheten till roo %, milet upp-

nitt

o Att alla klienter svarar pfr avslutningsenkdt, milet uppnitt.

o Utveckla samarbetet internt inom Virdfcirbundet Sdrmland, milet
uppnitt.

Vfrrnhs behandlingshem

. Jdmn tillstr<imning av patienter, mllet uppnfltt.

. 6ka kompetensen hos vflrdgivande personal, milet delvis uppnitt.

. Minska andelen patienter som avbryter behandlingen, mfllet ej

uppnhtt

. Moderna och hndamllsenliga lokaier, mfrlet uppnitt.

Upphandling

. 6ka antalet genomforda uppfoljningar av befintliga avtal, milet ej

uppnltt.

. Oka andelen nojda bestdllare, miiet ej uppnfrtt.

Beddmning

Uppfoljning sker av samtliga m6i i irsredovisningen.

Av de 18 strategiska mil som dr fordelade pi de olika verksamheterna dr utfallet att
13 dr uppfidlda och r delvis uppnfl'dda samt 4 dnnu ej uppnf,dda. Vlr oversiktliga

Virdfdrbundet Sormland
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granskning visar pi att mflluppfiilelsen avseende de strategiska verksamhetsmhl

som foljs upp i irsredovisningen dr forenliga med de faststhllda mfllen.

3.2. R ci tfu f s o:nde r iikenskap er
5.2.1. Resultatrakntng
Bediimning och iakbtagelser
Vi bedrimer att resultatrdkningen uppfi'ller KRL:s krav och i owigt dr upprdttad i
enlighet med god redovisningssed.

Vi bedomer att resultatrdkningen ger en i allt vdsentligt rdttvisande bild av irets
resultat.

Nedan redovisas resultatrdkningens utfall jdmf<irt med budget.

. De externa int[kterna ir ungefdr i samma storlek som fciregiende ir, vilket
innebhr att man inte n&r budget. Kostnaderna har okat med 7,5 

o/o, rrrerrte-
dovisar ett <jverskott mot budget phZtZ tkr.

. Driftsbidraget frin medlemskommunerna har okat. Flen har tillkommit un-
der flret och medlemsavgiften frf,n dem uppgick till r 46r tkr vilket fcjrklarar
awikelsen motbudget.

. Forbundet har gntt dver till komponentavskrivning under flret. Vi saknar re-
dovisning av hur detta har plverkat resultatet.

5.2.2. Balansriiknbry
Bediimning och iakttagelser
Vi bed<jmer att balansrdkningen i ailt vhsentligt ger en rdtMsande bild av tillgingar,
avsdttning, skulder och eget kapital.

Balansrdkningen dr uppstdlld enligt KRL och omfattar tillrdckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillriicklig omfattning.

V6rdfdrbundet Sormland
Granskning av 6rsredovisning 2016
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Finansiella intdkter

En analys av hdndelser, fcirdndrade redovisningsprinciper och "opi
som haft vdsentlig piverkan pil skillnaden mellan iren redovisas nedan.
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Resultatrd kning z o t 6 - t z - g t j iim-
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Verksamhetens intdkter B 36r 8 316 7 703 -r 7r5 -o,54%:o

Verksamhetens kostnader -3r 404 -33750 36 z6t 717 7,47%

Avskrivningar -L O17 -1 000 -8oo 54 -t,67%o

Verks unhetens nettoko stno,der -24 o6o -26 434 -29 358 -944 9,87o/o

Driftsbidrag * z4 892 27 435 27 52o r 46t to,zz%o

376 r43 o r43 -6t,97%"

Finansiella kostnader -27 -62 o -62 r29,63%o

At'ets resultot t t8t t o8z -t 838 598 -838%

poster



Frin och med zor4 finns ett specifikt krav pfl komponentavskrivning av forbundets
materiella anldggningstillgingar (RKR rr.4). Frirbundet har i Ar genomfcirt kompo-
nentavskrivningar pfl investeringar genomfdrda under 2oL6, vilket har medfort att
man gjort flertalet aktiveringar under lret som totalt uppgick till r 8+S tkr.

Hur,uddelen av pensionsitagandet dr fcirsdkrat med kollektiv overskottsfond, varfor
nlgon sidan inte finns att redovisa.

Redovisning enligt RKR zo om finansiella tillgingar och skulder redovisas bland
noterna. Denna kan utvecklas genom att dven marknadsvhrdet frjr korta placeringar

anges. Forbundet behover dven ta fram en finanspolicy, di de k6per och sdljer

mycket vdrdepapper och obligationer. Fcirbundet har awerkat skog, varvid andelar-
na i Mellanskog har minskat.

Vlr bed<imning 6r att tillg&ngarna, avsdttningarna och skulderna existerar, 6r full-
stdndigt redovisade, rdtt periodiserade och har vhrderats enligt principerna i KRL.

5.2.5. Kassafl\desanalAs
Bediimning och iakttagelser
Vi bedomer att kassaflridesanalysen i stort sett redovisar f<irbundets finansiering

och investeringar. Det finns dock en icke utredd ej likvidpiverkade post pfl r5z tkr.
Detta redovisas i not och vi bedomer inte beloppet som vdsentligt.

Vi bedomer att noter finns i tillrricklig omfattning.

Vi bed<imer att det finns <iverensstdmmelse med motsvarande uppgifter i owiga

delar av flrsredovisningen.

5.2.4. TUliiggsttpplysntngar
Bediimning och iakttagelser
Vi bedomer att flrsredovisningens tilldggsupplysningar uppfirller KRL:s krav och i
owigt ldmnas i enlighet med god redovisningssed, innebdrande att:

r Tilldmpade redovisningsprinciperbeskrivervarje sdrskild redovisnings-
princip och eventuella fordndringar av dessa som Arsredovisningens intres-

senter mflste kinna till for att r[tt forstfl hrsredovisningens innehill.

. Viktiga uppgifter och poster i f<irvaltningsberdttelse, resultat- och balans-

rdkning samt kassaflodesrapport specificeras och preciseras i notupplys-
ningar som krdvs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re-

dovisningssed i <iwigt. Nigra forbdttringsomriden finns och dessa redovisas

pi annan plats i rapporten.

zor6-o3-23

i&r,r,rwto flor,Zto*
Annika Hansson
Pr oj ektle dar e / Upp dr ag sle dar e
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-14 KS/2016:63 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
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www.katrineholm.se E-post: Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Ann-Kristin Löfstig-Panzar 

Kommunstyrelsen

Inriktning för inköp i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet Inriktning för 
inköp i Katrineholms kommun som ersätter styrdokumentet Upphandlings- och 
affärspolicy.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån förändringar i lagstiftning och nytt synsätt har kommunledningsförvaltningen 
sett över styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy. Kommunens arbete med 
inköps- och upphandlingsfrågor har helt förändrats i och med att all upphandling över 
direktupphandlingsgränsen genomförs av extern part. Kommunen har gått från att ha 
en egen utförarfunktion till en beställarfunktion där kravställning har fått en central 
roll. Kommunledningsförvaltningen har i samband med detta påbörjat ett 
förbättringsarbete med förslag till nytt inriktningsdokument som en grundläggande 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 
Värt att notera i sammanhanget är att ytterligare utvecklingsarbete pågår med 
framtagande av verkställighetsdokument i form av nya rutiner för upphandling och 
direktupphandling, checklistor, mallar för dokumentation samt anvisningar till stöd för 
det praktiska arbetet med direktupphandling.

Ärendets handlingar
 Förslag till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun 2017-03-14
 Uppförandekod för leverantörer, bilaga
 Information – Kollektivavtal i upphandlingar, 2017- 04-13
 Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer från 

kommunledingsförvaltningen, 2017-02-01
 Service- och tekniknämnden, protokollsutdrag § 88, 2016-12-08
 Service- och teknikförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-11-29
 Viadidaktnämnden, protokollsutdrag § 1, 2017-01-27
 Vård- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag § 9, 2017-01-26
 Bildningsnämnden, tjänsteskrivelse från Bildningsförvaltningen, 2017-01-27
 Socialnämnden, protokollsutdrag § 6, 2017-01-25
 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-14 KS/2016:63 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen/ 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Kommunen ska följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun är ett styrdokument för att upprätthålla ett professionellt 
förhållnings- och arbetssätt och som ger vägledning i kommunens inköps- och 
upphandlingsarbete. Inriktning för inköp i Katrineholms kommun bidrar till god 
ekonomisk hushållning och hållbar utveckling i enlighet med Lagen om Offentlig 
Upphandling.

Inkomna remissvar
Dokumentet har remitterats till nämnderna för inhämtande av synpunkter som har 
sammanställts i ett separat dokument.

Generellt ställer sig nämnderna positiva till Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun. Huvudsakligen har följande framkommit:

Viadidakt efterfrågar hur uppförandekoden ska följas upp och om den ska vara 
tillämplig vid alla inköp oavsett storlek av inköp. Hänsyn kommer att tas till detta och 
finns beskrivet i Rutiner för upphandling och direktupphandling. Uppförandekoden 
gäller framför allt köp över direktupphandlingsgränsen. Kategori och storlek på 
direktupphandlingen får styra om uppförandekoden även ska ställas på denna nivå.

Service- och teknikförvaltningen ser en möjlig intressekonflikt när det gäller större 
samordnade inköp samtidigt som kommunen ska underlätta för mindre aktörer att 
lämna anbud i upphandlingar. Hänsyn har tagits till detta utifrån ny lagstiftning inom 
området som anger att större upphandlingar ska delas upp just i syfte att möjliggöra för 
mindre aktörer att lämna anbud. Inför varje upphandling görs ett aktivt 
ställningstagande om vad som är den mest ekonomiskt fördelaktiga affären för 
kommunen och om mindre aktörer kan gynnas genom att dela upp en upphandling så 
att anbud kan lämnas på vissa delar. Hänsyn kommer att tas till detta i Rutiner för 
upphandling och direktupphandling.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef Ann-Kristin Löfstig Panzar

Upphandlingskoordinator

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vår handläggare

Beslutshistorik

Förvaltarskap1

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Enligt inköpsrapporten och internkontroll

När: Kontinuerligt i den kvartalsvisa inköpsrapporten

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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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
Katrineholms kommun utgör en upphandlande myndighet. 

Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens inköp och upphandling. Det 
innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda direktiv och anvisningar 
kring inköp och upphandlingar. 

Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom 
sina val kan påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och 
hållbar utveckling.

Följande inriktning gäller inom Katrineholms kommun:
 
 Varje affär ska präglas av att säkerställa att kommunens resurser används på 

bästa sätt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och genom samverkan 
med olika verksamheter inom kommunkoncernen och med andra kommuner 
för att uppnå högre effektivitet 

 Varje nämnd har ansvar för att medverka i utvecklingen av samordnade 
inköp och att följa ingångna avtal

 Kommunen ska underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i 
upphandlingar

 Kommunens inköp och upphandlingar ska användas som medel för att 
eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som beskrivs i 
Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer (se bilaga)

Riktlinjer och andra dokument för stöd i inköps- och upphandlingsarbetet utgår 
från detta dokument.



KATRINEHOLMS KOMMUNS 
UPPFÖRANDEKOD
FÖR LEVERANTÖRER
Bilaga till inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun

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, upplevelse (Vision 2025 för 
Katrineholms kommun). 

Vi som kommun vill också att våra 
leverantörer värnar om att bidra till att 
alla har samma möjligheter för skapande 
och utveckling, inte bara våra invånare i 
Katrineholms kommun.

I uppförandekoden för leverantörer 
specificeras de minimistandarder som
Katrineholms kommun förväntar sig av 
sina leverantörer. Katrineholms kommun 
räknar också med att leverantörerna, 
inom ramen för sitt inflytande, tillämpar 
dessa minimistandarder på sina 
underentreprenörer och 
underleverantörer. 

Alla Katrineholms kommuns medarbetare 
som upphandlar varor och tjänster ska se 
till att leverantörerna känner till och 
förstår uppförandekoden för leverantörer.

Nedanstående principer bygger på FN:s 
principer om mänskliga rättigheter - 
Global Compact, inom områdena 
Mänskliga rättigheter, Arbetsvillkor, 
Miljö samt Öppenhet och Korruption.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Principerna om mänskliga rättigheter i 
FN:s Global Compact har sitt ursprung i 
den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna från 1948.

Princip 1: Företag ska stödja och 
respektera skyddet av mänskliga 
rättigheter 
Regeringar har alltid det primära ansvaret 
för att upprätthålla de mänskliga 
rättigheterna men Katrineholms kommun 
och dess leverantörer har ett ansvar att 
respektera dessa rättigheter inom den sfär 
man kan påverka. Leverantörer med 
verksamhet utanför sitt eget land ska som 
ett minimum respektera gällande lagar i 
de länder där man bedriver övrig 
verksamhet. 

Princip 2: Företag ska försäkra att de 
inte är inblandade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter
Katrineholms kommun förväntar sig att 
leverantörer försäkrar att de inte på något 
sätt är inblandade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Medhjälp till 
kränkningar mot mänskliga rättigheter 
inträffar när ett företag ger praktisk hjälp, 
uppmuntran eller moraliskt stöd som har 
en väsentlig inverkan på att övergrepp 
kan begås.



ARBETSVILLKOR
De fyra principerna om arbetsrätt i FN:s 
Global Compact kommer från ILO:s 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet från 1998.

Princip 3: Företag ska upprätthålla 
föreningsfrihet och erkänna rätten till 
kollektiva förhandlingar
Katrineholms kommun förväntar sig att  
leverantörer erkänner och respekterar de 
anställdas föreningsfrihet, rätten att 
organisera sig och förhandla kollektivt, 
enligt lagstiftningen i de länder där de är 
anställda. 

Princip 4: Företag ska avskaffa alla 
former av tvångsarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att 
leverantörer förbjuder all användning av 
tvångsarbete, slavarbete eller andra 
former av ofrivilligt arbete. 
Leverantörerna ska minst uppfylla alla 
lagar och förordningar rörande löner och 
arbetstider, inklusive dem som gäller 
minimilöner, övertidslöner och andra 
inslag av ersättning. Leverantörerna ska 
också tillhandahålla rättsligt påbjudna 
förmåner enligt ILO:s konventioner 
angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete och avskaffande av tvångsarbete.

Princip 5: Företag ska arbeta för 
faktiskt avskaffande av barnarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att 
leverantörer bekämpar alla former av 
barnarbete enligt FN:s barnkonvention, 
ILO:s konvention om minimiålder för 
tillträde till arbete eller ILO:s konvention 
om förbud mot och omedelbara åtgärder 
för att avskaffa de värsta formerna av 
barnarbete. Katrineholms kommun 
förväntar sig dessutom att leverantörer 
skyddar alla unga arbetstagare mot att 
utföra arbete som kan vara skadligt eller 

hindra deras utbildning. Katrineholms 
kommun förväntar sig också att 
leverantörer följer reguljära 
arbetsplatsprogram för lärlingsutbildning.

Princip 6: Företag ska arbeta för 
avskaffande av diskriminering vid 
anställning och yrkesutövning
Leverantörer får inte utöva någon form av 
diskriminering i sin rekryterings- och 
anställningspraxis på grund av etnicitet, 
religion, kön, sexuell läggning, ålder, 
fysisk förmåga, hälsotillstånd, politisk 
uppfattning, nationalitet,
socialt eller etniskt ursprung, 
medlemskap i fackförening eller 
civilstånd. Alla ska behandlas med 
respekt och ha en arbetsplats som är fri 
från trakasserier. Katrineholms kommun 
vänder sig också mot diskriminering när 
det gäller tillgång till utbildning, 
befordran och belöningar enligt ILO:s 
konventioner om diskriminering och om 
lika lön.

MILJÖ
Leverantörer ska följa nationella lagar 
och Global Compacts principer avseende 
miljö som härrör från Agenda 21. Agenda 
21 i sin tur baseras på deklarationen från 
världsmötet i Rio de Janeiro 1992. 

Princip 7: Företag ska stödja 
försiktighetsprincipen vad gäller 
miljörisker
Katrineholms kommun förväntar sig att  
leverantörer bedriver sin verksamhet på 
ett ansvarsfullt sätt avseende miljörisker 
och miljöpåverkan genom att tillämpa 
förebyggande åtgärder som säkerställer 
att miljöskador undviks och att 
miljöskador inte sker. Detta uppnås 
genom att leverantörer ska aktivt arbeta 
med att minska utsläpp till luft, mark och



vatten samt effektiviserar sin 
resursanvändning.

Princip 8: Företag ska ta initiativ för 
att främja större miljömässigt 
ansvarstagande
Katrineholms kommun förväntar sig att 
leverantörernas miljöarbete är 
strukturerat och systematiskt. Att de 
sätter upp krav och mål som följer 
företagets vision om miljö samt gör 
uppföljningar, följer lagar, föreskrifter 
och tillstånd.

Princip 9: Företag ska uppmuntra
utveckling och spridning av 
miljövänlig teknik
Katrineholms kommun förväntar sig att  
leverantörer väljer modern, effektiv och 
miljövänlig teknik och om tillämpligt 
investerar i forskning och utveckling som 
stödjer hållbar utveckling av samhället.
Katrineholms kommun förväntar sig 
också att leverantörer strävar efter att öka 
användningen av teknik som minskar 
utsläppen av växthusgaser och andra 
miljöskadliga utsläpp vid produktion av 
varor och tjänster. 

ÖPPENHET OCH KORRUPTION
Principen om mutor och korruption i 
FN:s Global Compact bygger på Förenta 
Nationernas konvention mot korruption 
från juni 2004. 

Princip 10: Företag ska motarbeta alla 
former av korruption, inklusive 
utpressning och bestickning
Leverantörerna ska upprätthålla en hög 
etisk standard och god affärssed.
Gällande lagar, andra rättsliga 
bestämmelser och avtal ska följas.
Leverantörerna ska utveckla strategier 
och konkreta program för att hantera 

korruption. Leverantörerna förväntas 
undvika intressekonflikter som kan 
äventyra deras trovärdighet inom 
Katrineholms kommun eller andra 
externa parters förtroende för 
Katrineholms kommun.

Leverantörerna får inte ge eller ta emot 
förmåner som kan anses som otillbörliga 
belöningar för att erhålla, bevara eller 
styra affärer med Katrineholms kommun. 
Sådana belöningar (mutor m.m.) kan 
exempelvis utgöras av kontanter, varor, 
nöjesresor eller tjänster av andra slag.

KONTAKT
upphandling@katrineholm.se

KÄLLOR
Global Compact 
http://www.unglobalcompact.org/

1948 års allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna (UDHR)
http://www.unhchr.ch/udhr/

Internationella arbetarorganisationen 
http://www.ilo.org/

Riodeklarationen, Agenda 21
http://www.unep.org/

Förenta Nationernas konvention mot 
Corruption
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC
/index.html

Katrineholms kommun
www.katrineholm.se
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Kollektivavtal i upphandlingar
Frågan om kollektivavtal ersätts med frågan om arbetsrättsliga villkor när 
det gäller lön, semester och arbetstid (i paritet med kollektivavtal och ska 
ställas om det är behövligt). Läs mer om propositionen nedan. 

Upphandlingsmyndigheten
Den 21 mars lades en proposition om arbetsrättsliga villkor. I den föreslås 
bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid 
upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester 
och arbetstid. 

Villkoren ska ställas om det är behövligt och om de går att fastställa. De 
villkor som leverantören minst måste uppfylla ska anges enligt den lägsta 
nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. 
Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag.  

Innan villkoren bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer ha haft en möjlighet att lämna uppgifter om dem. 
När svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s 
(Internationella arbetsorganisationen)  kärnkonventioner. 

Skyldigheten att tillämpa bestämmelserna gäller för direktivstyrda 
upphandlingar. Det vill säga vid de upphandlingar vars värden uppgår till 
gällande tröskelvärden, öppet förfarande (ca 1,9 miljoner för varor och 
tjänster).

I Katrineholms kommun genomförs upphandlingar som regel av extern part 
eller genom avrop hos Kammarkollegiet eller SKL/Kommentus. Då 
undantag sker kommer dessa områden att särskilt beaktas. Det gäller främst 
områden som hantverksupphandlingar och där torde krav på arbetsrättsliga 
villkor kunna ställas när det gäller lön, semester och arbetstid. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017. 
Läs hela proposition 2016/17:163

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/propositioner/161716300webb.pdf
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Frågan om det är möjligt att kräva arbets- och anställningsvillkor i nivå med 
svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling har varit omdiskuterad 
under lång tid. Upphandlingsmyndigheten anser att sådana krav är möjliga 
att ställa, men att det kan vara en utmaning för upphandlande myndigheter 
som vill genomföra upphandlingar med sådana krav i praktiken. Det är dock 
inte tillåtet att kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal 
under avtalsperioden.

Konkurrensverket
Konkurrensverket har publicerat en rapport om möjligheterna att inkludera 
villkor i nivå med kollektivavtal vid upphandling, Arbets- och 
anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal, 2015:6. Rapporten beskriver 
dels den svenska arbetsmarknadsmodellen och det rättsliga ramverket. 
Notera att denna rapport skrevs innan lagstiftningen enligt ovan var aktuell 
och rapporten speglar därmed inte förutsättningarna fullt ut enligt den 
lagstiftningen.

Inköpsrådet mars 2017
Regeringen kompromissar kring frågan om krav i nivå med kollektivavtal 
vid offentlig upphandling. Efter många och långa förhandlingar presenterar 
regeringen ett reviderat förslag till hur krav ska ställas i nivå med 
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Det tidigare förslaget röstades 
ner i riksdagen i slutet av november.

Propositionen innebär i korthet att reglerna kommer att gälla endast för 
upphandlingar över EU:s tröskelvärden. Upphandlande myndigheter och 
enheter ska vara skyldiga att i sådana upphandlingar ställa krav på lön, 
semester och arbetstid när det är behövligt. För kommuner och landsting 
kommer dessa krav därmed endast att vara aktuella i upphandlingar som i 
värde överstiger 1,9 miljoner kronor. Genom denna proposition säkerställer 
vi nu att det blir ordning och reda i upphandlingar som överskrider EU-
direktivens tröskelvärden. Med propositionen uppfyller Sverige EU-rättens 
krav på skydd för arbetstagare vid upphandlingar, säger civilminister 
Ardalan Shekarabi. Möjligheten att ställa krav på annat än den ”hårda 
kärnan” (lön, arbetstid och semester) har strukits.

https://inkopsradet.se/arbetsrattsliga-villkor-var-god-droj/
https://inkopsradet.se/riksdagsnej-till-arbetsrattsliga-krav/
https://inkopsradet.se/riksdagsnej-till-arbetsrattsliga-krav/
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Ann-Kristin Löfstig Panzar

Sammanställning av inkomna synpunkter på Remiss 
av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms 
kommun

BIN - Tjänsteskrivelse från Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen har gått igenom dokumentet och finner att det uppfyller de krav som 
rimligen måste ställas på de leverantörer som kommunen anlitar; såväl etiska, som 
arbetsmiljömässiga och naturmiljömässiga aspekter belyses. 

SOCN - Protokollsutdrag
Socialförvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet är tydligt och väl formulerat och 
lyfter den strategiska betydelsen av att skapa förutsättningar för en god ekonomiskt 
hushållning och hållbar utveckling inom kommunen på ett bra sätt. Socialförvaltningen ställer 
sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun.

VON - Protokollsutdrag
Förvaltningen har inte några kompletteringar/ändringar i dokumentet.
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VIAN - Protokollsutdrag
Viadidakt är positivt inställd till att en inriktning för inköp fastställs, men bedömer att det bör 
tydliggöras om uppförandekoden ska vara en bindande standard vid varje inköp och 
upphandling, oavsett inköpets storlek eller innehåll. Viadidakt ser också att uppförandekoden 
kan behöva bearbetas ytterligare för att säkerställa att de krav som ställs är förståeliga, 
uppföljningsbara och tillämpliga. KOMMENTAR: Hänsyn kommer att tas till detta i Rutiner 
för upphandling och direktupphandling. Uppförandekoden gäller framför allt köp över 
direktupphandlingsgränsen. Kategori och storlek på direktupphandlingen får styra om 
uppförandekoden även ska ställas på denna nivå. Uppförandekoden finns sedan tidigare i bl. a 
Södertälje och Flens kommuner och har till syfte att synliggöra dessa viktiga områden för 
kommunen. Leverantörer kommer att få intyga att man är införstådd med och följer de krav 
som uppförandekoden anger. Samma krav gäller för anlitade underleverantörer. Kontroll kan 
även komma att ske genom stickprov. 

Vidare ser Viadidakt att föreslagen inriktning skulle kunna justeras vad gäller hur upphandling 
ska användas som medel för att nå en hållbar utveckling. KOMMENTAR: Syftet med 
inriktningsdokumentet är just att ge inriktningen inom detta område. Hur man ska arbeta med 
detta i upphandlingar kommer att tas hänsyn till i Rutiner för upphandling och 
direktupphandling. Andra styrdokument inom detta område håller på att tas fram inom Bygg-
och miljönämndens ansvarsområde. 

STN - Protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från STF
Service- och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att ett inriktningsdokument för inköp 
tas fram. Service- och teknikförvaltningen är en av de förvaltningar som hanterar flest inköp 
och upphandlingar varje år. 
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Förvaltningen ser en möjlig intressekonflikt i inriktningen. Vid större samordnade inköp, med 
större volymer, ges möjligheter att uppnå högre effektivitet. Samtidigt ska kommunen 
underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i upphandlingar. Dessa två ansatser kan
komma att ställas mot varandra. KOMMENTAR: Den nya lagstiftningen är tydlig
med att större upphandlingar ska delas upp just i syfte att möjliggöra för mindre aktörer
att lämna anbud. Inför varje upphandling görs ett aktivt ställningstagande om målet är 
den mest ekonomiskt fördelaktiga affären för kommunen och om mindre aktörer kan 
gynnas genom att det går att lämna anbud på vissa delar. Detta kommer att tas hänsyn till i 
i Rutiner för upphandling och direktupphandling.

Här anser förvaltningen att kommunen inför varje upphandling på ett systematiskt sätt, 
borde göra ett aktivt ställningstagande. Upphandlingens utformning och inriktning skall
ta hänsyn till organisatoriska, ekonomiska och lagmässiga förutsättningar, för att 
säkerställa att vi inte oavsiktligen omöjliggör anbudslämnande från lokala och mindre företag. 
Detta bör sedan dokumenteras i upphandlingsstrategin som sedan tidigare finns i 
pågående samarbete med Telge upphandling. KOMMENTAR: Se ovan samt kommer 
att tas hänsyn till i Rutiner för upphandling och direktupphandling.

Förvaltningen anser också att uppföljning av inriktningsdokumentet via inköpsrapporten
inte ger tillräcklig validitet. Uppföljningen behöver kompletteras, exempelvis med 
systematiska stickprov. Upphandlingsstrategierna som upprättas inför upphandling kan 
också vara ett bättre underlag än inköpsrapporten för utvärdering av själva upphandlings-
arbetet. KOMMENTAR: Hänsyn kommer att tas till detta i den löpande uppföljningen 
och kontrollen inom inköpsområdet. En upphandlingsstrategi tas fram inför varje upp-
handling över direktupphandlingsgränsen av den externa upphandlingsparten och utgör
ett komplement till inköpsrapporten. Detta kan ses som ett verktyg för utvärdering för 
kommunen och den externa parten inför nya och kommande upphandlingar.
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-12-08

§ 88

Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms 
kommun (STN/2016:107)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom service- och 
teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till 
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för 
inköp i Katrineholms kommun.

Service och teknikförvaltningen som dagligen hanterar en stor mängd inköp, och 
genomför ett stort antal upphandlingar varje år, ställer sig positiva till att ett 
inriktningsdokument tas fram och lämnar härmed nedanstående synpunkter.

Service- och teknikförvaltningen ställer sig positiva till att ett inriktningsdokument 
för inköp tas fram. Service- och teknikförvaltningen är en av de förvaltningar som 
hanterar flest inköp och upphandlingar varje år. 

Förvaltningen ser en möjlig intressekonflikt i inriktningen. Vid större samordnade 
inköp, med större volymer, ges möjligheter att uppnå högre effektivitet. Samtidigt ska 
kommunen underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i upphandlingar. Dessa två 
ansatser kan komma att ställas mot varandra.

Här anser förvaltningen att kommunen inför varje upphandling på ett systematiskt 
sätt, borde göra ett aktivt ställningstagande. Upphandlingens utformning och 
inriktning skall ta hänsyn till organisatoriska, ekonomiska och lagmässiga 
förutsättningar, för att säkerställa att vi inte oavsiktligen omöjliggör anbudslämnande 
från lokala och mindre företag. Detta bör sedan dokumenteras i upphandlingsstrategin 
som sedan tidigare finns i pågående samarbete med Telge upphandling

Förvaltningen anser också att uppföljning av inriktningsdokumentet via 
inköpsrapporten inte ger tillräcklig validitet. Uppföljningen behöver kompletteras, 
exempelvis med systematiska stickprov. Upphandlingsstrategierna som upprättas 
inför upphandling kan också vara ett bättre underlag än inköpsrapporten för 
utvärdering av själva upphandlingsarbetet. 

För kännedom; Regeringen arbetar för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi som 
omfattar hela livsmedelskedjan. Mål för arbetet är att öka sysselsättningen, 
produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Andelen ekologisk produktion och 
konsumtion av livsmedel ska öka liksom konsumenternas möjligheter att göra 
medvetna val. Strategin skulle varit klar nu i höst men är försenad 
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-12-08

Förslaget har beaktas ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2016-11-29
 Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun
 Förslag uppförandekod 2016
 Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Leif Hanberg (S), Roger Karlsson (MP), 
Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S).
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Camilla Wiström
Karin Engvall 

Service- och tekniknämnden

Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms 
kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom service- och 
teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för 
inköp i Katrineholms kommun.

Service och teknikförvaltningen som dagligen hanterar en stor mängd inköp, och 
genomför ett stort antal upphandlingar varje år, ställer sig positiva till att ett 
inriktningsdokument tas fram och lämnar härmed nedanstående synpunkter.

Förvaltningen ser en möjlig intressekonflikt i inriktningen. Vid större samordnade 
inköp, med större volymer, ges möjligheter att uppnå högre effektivitet. Samtidigt ska 
kommunen underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i upphandlingar. Dessa två 
ansatser kan komma att ställas mot varandra.

Här anser förvaltningen att kommunen inför varje upphandling på ett systematiskt sätt, 
borde göra ett aktivt ställningstagande. Upphandlingens utformning och inriktning 
skall ta hänsyn till organisatoriska, ekonomiska och lagmässiga förutsättningar, för att 
säkerställa att vi inte oavsiktligen omöjliggör anbudslämnande från lokala och mindre 
företag. Detta bör sedan dokumenteras i upphandlingsstrategin som sedan tidigare 
finns i pågående samarbete med Telge upphandling

Förvaltningen anser också att uppföljning av inriktningsdokumentet via 
inköpsrapporten inte ger tillräcklig validitet. Uppföljningen behöver kompletteras, 
exempelvis med systematiska stickprov. Upphandlingsstrategierna som upprättas inför 
upphandling kan också vara ett bättre underlag än inköpsrapporten för utvärdering av 
själva upphandlingsarbetet. 

För kännedom; Regeringen arbetar för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi som 
omfattar hela livsmedelskedjan. Mål för arbetet är att öka sysselsättningen, 
produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Andelen ekologisk produktion och 
konsumtion av livsmedel ska öka liksom konsumenternas möjligheter att göra 
medvetna val. Strategin skulle varit klar nu i höst men är försenad 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-11-29 STN/2016:107 - 050 

Service- och teknikförvaltningen Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: serviceochteknikforvaltningen@katrineholm.se 

Förslaget har beaktas ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ärendets handlingar
 Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun
 Förslag uppförandekod 2016
 Inritning för inköp i Katrineholms kommun

 

Camilla Wiström Karin Engvall 
Avdelningschef Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Viadidaktnämnden 2017-01-27 

Utdragsbestyrkande

VIAN/2016:53- 050 § 1

Yttrande över remiss Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun 
Beslut
Viadidaktnämndens ordförande beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att ställa sig 
bakom förvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till inriktningsdokument för 
inköp i Katrineholms kommun. I detta beskrivs i fyra punkter en inriktning för inköp i 
kommunen. Förslaget omfattar även i en särskild bilaga en uppförandekod för 
leverantörer. Förslaget remitterades den 21 november 2016 till samtliga nämnder för 
att ge dessa en möjlighet att yttra sig. Svar på remissen ska ha inkommit till 
kommunledningsförvaltningen senast den 31 januari 2017.

Viadidakt är positivt inställd till att en inriktning för inköp fastställs, men bedömer att 
det bör tydliggöras om uppförandekoden ska vara en bindande standard vid varje 
inköp och upphandling, oavsett inköpets storlek eller innehåll. Viadidakt ser också att 
uppförandekoden kan behöva bearbetas ytterligare för att säkerställa att de krav som 
ställs är förståeliga, uppföljningsbara och tillämpliga.

Vidare ser Viadidakt att föreslagen inriktning skulle kunna justeras vad gäller hur 
upphandling ska användas som medel för att nå en hållbar utveckling. 

Ärendets handlingar
 Yttrande över remiss Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, 

tjänsteskrivelse från Viadidakt VIAN/2016:53

Gunilla Magnusson (S)
Ordförande

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



Protokollsutdrag 1 (1)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-01-26 Hnr 2017:130

§ 9

Yttrande över inriktningsdokument för inköp 
(VON/2016:73)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för 
inköp i Katrineholms kommun – övergripande inriktningsdokument. Dokumentet 
remitteras till samtliga nämnder. Svar önskas senast 31 januari 2017.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av inriktningsdokumentet för inköp i 
Katrineholms kommun.
Förvaltningen har inte några kompletteringar/ändringar i dokumentet.

Ärendets handlingar
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun – övergripande inriktningsdokument.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
avdelningschef myndighets- och specialistavdelning Eva Hersler.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-27 BIN/2017:11 - 050 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jörgen Rüdeberg 

Kommunledningsförvaltningen

Yttrande remiss av inriktningsdokument för inköp i 
Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har av kommunledningsförvaltningen beretts möjlighet att yttra sig 
över det övergripande anvisningsdokumentet ” Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun – övergripande inriktningsdokument” inför fastställande i 
kommunfullmäktige. 

Ärendets handlingar
 Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
 Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer
 
Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen har gått igenom dokumentet och finner att det uppfyller de 
krav som rimligen måste ställas på de leverantörer som kommunen anlitar; såväl 
etiska, som arbetsmiljömässiga och naturmiljömässiga aspekter belyses. 

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: bitr.förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen

Johan Söderberg
ordförande



Protokollsutdrag 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25

§ 6

Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i 
Katrineholms kommun (SOCN/2016:95)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunlednings-
förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokument för 
inköp i Katrineholms kommun. Dokumentet har remitterats till samtliga nämnder.

Socialförvaltningens bedömning är att inriktningsdokumentet är tydligt och väl 
formulerat och lyfter den strategiska betydelsen av att skapa förutsättningar för en 
god ekonomiskt hushållning och hållbar utveckling inom kommunen på ett bra sätt. 
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget till Inriktning för inköp i Katrineholms 
kommun.

Ärendets handlingar
 Förslag till övergripande inriktningsdokument: Inriktning för inköp i 

Katrineholms kommun

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning redogör förvaltningschefen Lorraine Fröberg 
övergripande för innehållet i inriktningsdokumentet.
_________________

Protokollsutdrag skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Akten



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-04-03 KS/2017:50 - 103 
 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om den politiska organisationen 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med 
hänvisning till nedanstående yttrande.

Yttrande
Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson 
(MP) samt Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
vilken de yrkar på att en tvärpolitisk arvodeskommitté ska tillsättas vars första uppdrag 
ska vara att utreda den politiska organisationen.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse och de 
nämnder som är nödvändiga för att fullgöra kommunens uppgifter. 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om val av ledamöter och ersättare till 
den politiska organisationen. Nuvarande politiska majoritet, socialdemokrater och 
moderater, har inte för avsikt att under innevarande mandatperiod utreda den politiska 
organisationen.

Den politiska organisationen är således fastställd för innevarande mandatperiod. Den 
politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutas av det fullmäktige som 
tillträder efter 2018 års val. Mot bakgrund av detta, bör motionen avslås.

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande

 



                                                                                                            

                                                                                    Katrineholm 2017-01-26
 

Motion till kommunfullmäktige om den politiska organisationen.

Motivering

Sedan arvodeskommittén avskaffades finns det inte längre någon oberoende, självständig, 
politisk arena för att föra samtal om den politiska organisationens arbetsformer och 
ersättningar. Det är en stor brist. Som det varit de två sista valperioderna har t.ex. 
oppositionen fått en ”pott” att hantera internt mellan oppositionspartierna. Det har inte varit 
bra utan vi anser att arvoderingarna ska tagas fram av tvärpolitisk arvodeskommitté innan 
valet.

Inför kommande mandatperiod är det viktigt att slå fast spelreglerna för den politiska 
organisationen. Det behöver läggas fast principer för gruppledarnas arbetsförhållanden och 
ersättningar samt övriga ersättningar som utgår. Denna diskussion ska vara klar i god tid före 
valet, så att principerna är tydliga och inte förändras efter valdagen för att anpassas till 
valutslaget.

Uppdraget att utföra genomgången ska göras av en tvärpolitisk arvodeskommitté, som senast 
ska ha ett förslag klart till kommunfullmäktige våren 2018.

Yrkande

Tillsätt en ny tvärpolitisk arvodeskommitté, vars första uppdrag är att utreda den politiska 
organisationen enligt motionens intentioner. Arbetet ska vara klart så att kommunfullmäktige 
kan anta förslaget våren 2018

Katrineholm 26 januari 2017

Ewa Callhammar                      Joha Frondelius                    Inger Fredrikssson
Liberalerna                                Kristdemokraterna               Centerpartiet

Ylva G Karlsson                         Tony Rosendahl
Miljöpartiet                                 Vänsterpartiet



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-04-18 KS/2017:108 - 103 

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

www.katrineholm.se E-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en 
samhällsbyggnadsnämnd införs. Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och 
tar över frågor från kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden så att nämndens 
ansvar motsvarar samhällsbyggnadsförvaltningens område.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta kommunstyrelse och de 
nämnder som är nödvändiga för att fullgöra kommunens uppgifter. 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om val av ledamöter och ersättare till 
den politiska organisationen. Nuvarande politiska majoritet, socialdemokrater och 
moderater, har inte för avsikt att under innevarande mandatperiod utreda den politiska 
organisationen.

Den politiska organisationen är således fastställd för innevarande mandatperiod. Den 
politiska organisationen för kommande mandatperiod beslutas av det fullmäktige som 
tillträder efter 2018 års val. Mot bakgrund av detta, bör motionen avslås.

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande



                     

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Samhällsbyggnadsnämnd
När samhällsbyggnadsförvaltningen skapades under 2011 för att tas i full drift 2012 slogs 
näringslivskontor, stadsarkitektkontoret och miljöförvaltningen samman i en enhet. Även 
trafikplanering fördes till den nya skapelsen. Det fanns naturligtvis fördelar med att lägga samman 
verksamheter som handlar om att bygga samhälle, men det uppstod också nackdelar. Organisationen 
blev otydlig, då tjänstemännen tillhörde en och samma förvaltning medan den verksamhet som de 
skulle ge service till sorterade under tre olika nämnder – kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden 
samt service- och tekniknämnden. 

Det finns dessutom ett demokratiskt underskott, när det blir svårt för medborgarna att veta var de 
kan utkräva ansvar och det finns en överhängande risk att viktiga framtidsinvesteringar aldrig blir 
föremål för en politisk diskussion, då de förminskats till en rad i en investeringsbudget.

Centerpartiet anser att öppenhet och förankring är viktigt i en kommuns verksamhet. Vi anser därför 
att det är läge att förändra och förbättra den politiska organisationen genom att bilda en 
samhällsbyggnadsnämnd som i stort svarar mot samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet

Redan i den konsekvensanalys som Skill gjorde inför bildandet 2011 framfördes farhågor angående 
den demokratiska processen, eftersom denna inte ”synkoniseras med förvaltningsorganisationen”. 
Centerpartiet anser att farhågorna har besannats och är så allvarliga att en tydligare politisk styrning 
genom bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd ska införas.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en samhällsbyggnadsnämnd införs. 
Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och tar över frågor från kommunstyrelsen och 
service- och tekniknämnden så att nämndens ansvar motsvarar samhällsbyggnadsförvaltningens 
område.

Katrineholm 21 februari 2017

 Inger Fredriksson (C)



 

 

 

 
 

1 (1) 

 Datum Vår beteckning 

KOMMUNSTYRELSEN  2017-04-18  KS/2017:171 - 109  
    
 

 

 
KOMMUNSTYRELSEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm 

Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se  

 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 

   

   

 Kommunstyrelsen 

 
 

Svar på motion om förbud mot tiggeri  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

hänvisning till nedanstående yttrande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 

Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Förbud mot tiggeri. Motionen utmynnar i 

följande yrkande: 

 

”Att kommunen i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totaltförbud mot tiggeri på 

offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats” 

 

Yttrande 

Vi den politiska majoriteten i Katrineholms kommun, Socialdemokrater och 

Moderater, kommer om och när det blir förändringar av lagar och regler att förbjuda 

tiggeri i Katrineholm. Alternativt om den möjligheten istället skulle ges, kraftigt 

avgränsa/begränsa tiggeriet i vår kommun. 

 

 

 

 

Göran Dahlström (S)  Lars Härnström (M) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-18 KS/2017:171 - 109 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förbud mot tiggeri 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Förbud mot tiggeri. Motionen utmynnar i 
följande yrkande:

”Att kommunen i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totaltförbud mot tiggeri på 
offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats”

De lokala ordningsföreskrifterna är varje kommuns tillägg till ordningslagen
som bland annat innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i
övrigt vid sammankomster och tillställningar på offentliga platser. De lokala
ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen eftersom en specifik offentlig plats inte
regleras tillräckligt i lagen.

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är utrymmet för att i lokala 
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som 
gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis 
förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller för krav 
om tillstånd för tiggeri.

Ärendets handlingar
 Motion om förbud mot tiggeri, inkommen 2017-03-16

 

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: Vemic, Lindahl, Källström, Rinne, Lilja, akten



2017-03-16 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Motion: Förbud mot tiggeri  
 
 
Motivering 
 
 
Tiggeriet är inte sällan organiserad brottslighet som utgörs av kriminella ligor. 
Organiserat tiggeri är en form utav människohandel, där människor exploateras och 
hänsynslöst utnyttjas för andras vinning. Individen som tigger behåller endast en liten del 
utav pengarna, resterande går till de kriminella organisatörerna.  
 
Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det 
organiserade tiggeriet. Kommunen bör verka för att dessa organiserade ligor avhyses 
omedelbart så att den allmänna ordningen kan återställas på gator och torg. För att 
komma till rätta med problemet krävs bland annat att kommunens samarbete med 
Polismyndigheten utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan 
införs ett förbud mot offentligt tiggeri.   
 
Civilministern Ardalan Shekarabi (S) har själv sagt: ” Jag utesluter inte lokala 
tiggeriförbud” och ” Målet måste vara att få bort tiggeriet” 
 
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
Att kommun i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig 
plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. 
 
 
SD Katrineholm  
 
Mica Vemic 
Filip Lindahl 
Morten Källström 
Jussi Rinne  
Jan Lilja 
 
 
 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19 KS/2017:199 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot och som 1:e vice 
ordförande i folkhälsoutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Martin Edgélius (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i kommunstyrelsen och 
därmed också från sin plats som ledamot och 1:e vice ordförande i folkhälsoutskottet. 
Moderaterna har nominerat Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i folkhälsoutskottet, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att han utses som ny ledamot i 
kommunstyrelsen.
 

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: Edgélius, Ahlman, kommunledningsförvaltningen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19 KS/2017:209 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen entledigar Joha Frondelius (KD) som ersättare i folkhälsoutskottet 
och utser XX som ny ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) har avsagt sig sin plats som ersättare i folkhälsoutskottet.
 

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: 
Frondelius, kommunledningsförvaltningen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-11 KS/2017:231 - 000 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 2017 
avseende kommunledningsförvaltningens och samhällbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglemente för internkontroll säger att respektive nämnd har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna verksamhetsområdet och 
i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet till 
kommunstyrelsen.

Syftet med den interna kontrollen är verksamhetsutveckling och säkra verksamhetens 
processer för att styra mot kvalitet och effektivitet. Internkontroll är åtgärder som 
syftar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamhet 
och minska risken för fel.

Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till internkontrollplan för 2017 som 
avser de båda förvaltningarnas verksamhetsområde.

Ärendets handlingar
 Internkontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde, år 2017
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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1 Sammanfattning
De båda förvaltningar som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2017 upprättat 
internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år samt kartläggning av 
tillkommande presumtiva riskområden. 

Den sammantagna bedömningen är att ett omfattande arbete lagts ned inom de båda 
förvaltningarna för att identifiera och värdera potentiella riskområden. Jämfört med tidigare år, 
har det funnits en ambition att, utöver ekonomiska och administrativa kontrollområden, också 
identifiera mer verksamhetsrelaterade kontrollområden. Detta är en process som är under 
utveckling och som inte fullt ut fått genomslag i internkontrollplanen för 2017. 

Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förvandling och 
utveckling i takt med att nya områden som kräver tillsyn och kontroll tillkommer samt att 
metodiken för att utveckla och förfina kontrollerna fortskrider. Arbetet med att förbättra den 
interna kontrollen kommer att fortsätta under 2017.

Internkontrollplanen för kommunstyrelsens ansvarsområde följer kommunens reglemente för 
internkontroll. Likaså har revisionsrapporter och liknande i tillämpbara delar legat till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående planerade kontroller sakna i vissa fall uppgifter om 
kontrollmetod och kontrollfrekvens. Dessa uppgifter uppdaterats och kompletteras i takt med att 
kontrollerna genomförs.

Under 2017 kan tre övergripande utvecklingsområden identifieras och vara föremål för fortsatt 
arbete:

1. Risk- och väsentlighetsanalys.

2. Verksamhetsmässiga kontrollområden.

3. Kontinuiteten mellan genomförda kontroller (internkontrollrapport) och planerade 
kontroller (internkontrollplan).
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2 Inledning
2.1 Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att 
nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna 
ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och 
väsentlighet.

2.2 Framtagande av internkontrollplan
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment.
 Värdering av risker.
 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen.
 Framtagande av kontrollmetoder.
 Upprättandet av nämndens internkontrollplan.

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år 
(internkontrollrapport) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i 
mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under 
februari för beredning. 

3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och 
riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att 
den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara 
tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller 
behöver inte tas med i internkontrollplanen. 

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående 
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet. Med risk i detta sammanhang 
avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses konsekvensen om 
risken inträffar.
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4 Internkontrollplan 2017
4.1 Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningens interna kontroll för 2017 redovisas på avdelningsnivå.

4.1.1 Kommunstyrelsens kansli

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering

ID-kort Att personal som 
slutat inte har 
korten kvar, 
återkallande av 
förkomna

Kanslichefen Kontroll mot listor 
från löneenheten 
över avslutade 
anställningar.

Medel

4.1.2 Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Kontrollområd
e

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekven
s

Riskvärderin
g

Handkassor -
 kontroll att kvitton 
och underlag finns 
till utbetalning

Assistent Stickprover Några gånger 
om året.

MedelKontanthanterin
g

Kontantkassor - att 
rutiner för 
kassahantering 
följs

Assistent Stickprov 3 ggr om året Medel

Investeringar Att riktlinjerna för 
investeringar följs

Systemadministratö
r

Stickprov Kontinuerligt Medel

Behörighet i 
system

Kontroll att 
personer som 
slutar är avslutade 
i Agresso och 
Proceedo

Redovisningsekono
m

Stickprov Kontinuerligt Medel

Avtalstrohet Har inköp gjorts 
hos rätt leverantör. 
Stickprov på 
varugrupp

Systemadministratö
r

Statistik från Telje 
inköp

Kontinuerligt Medel

Kundfakturering Att kundfaktura 
skickas så snart 
som möjligt efter 
utförd tjänst. 
Kontroll sker av 
ströfakturering

Systemadministratö
r

Stickprov 3 ggr per år Medel

Inköp Kontroll att LOU 
följs, sker 
direktupphandling 
vid rätt tillfällen

Upphandlare Stickprov 3 gånger per 
år

Medel

Verifikationer Att godkänt 
bokföringsunderla
g finns till 
utanordningar

Systemadministratö
r

Stickprov 3 ggr om året Medel

Momsregler Moms vid 
billeasing, kontroll 
att momsreglerna 
följs

Systemadministratö
r

Stickprov 4 ggr per år Medel
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Kontrollområd
e

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekven
s

Riskvärderin
g

Att återsökning av 
moms sker enligt 
gällande regler för 
särskild 
momskompensatio
n

Systemadministratö
r

Genomgång av 
momsredovisning
ar

Kontinuerligt Medel

Attest Attest 
utanordningar -
 attest sker av 
behöriga personer. 
Två personer i 
förening

Systemadministratö
r

Kontroll vid 
utbetalning

Kontinuerligt Medel

Balanskonton Kontroll att 
balanskonton är 
avstämda

Redovisningsekono
m

Kontroll av att 
aktuell lista är 
ifylld.

Enligt 
förutbestämd 
lista

Låg

Placeringar Kontroll att 
finanspolicyn följs

Verksamhetsledare 
planering och 
uppföljning

Extern 
redovisning

Kontinuerligt Låg

Inköp Kontroll att LOU 
följs, sker 
direktupphandling 
vid rätt tillfällen

Upphandlare Stickprov 3 gånger per år Medel

4.1.3 Personalavdelningen

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering

Rätt lön Rätt lön 
utbetalas till rätt 
person med rätt 
belopp

Löneassistent

Avslutade 
anställningar

Att lön ej 
utbetalas när 
anställd slutat

Löneassistent

Arbetsmiljö Aktuell 
handlingsplan 
finns

Arbetsmiljökonsult 
arbetsmiljö

Jämställdhet Aktuell plan finns Arbetsmiljökonsult 
jämställdhet

Korrekta 
uppgifter i 
WinLas, 
systemstöd

Att korrekta 
uppgifter finns i 
WinLas

Förhandlare 
WinLas

Handlingsplan 
rehabilitering

Aktuell 
handlingsplan 
finns

Arbetsmiljökonsult 
rehabilitering

4.1.4 IT- och kommunikationsavdelningen

Kontrollområde Kontrollmome
nt

Kontrollansvarig Kontrollmeto
d

Kontrollfrekve
ns

Riskvärderin
g

Informationssäkerhetspoli
cy

Dokument är 
aktuella och 
tillgängliga

IT-
säkerhetssamordna
re
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Kontrollområde Kontrollmome
nt

Kontrollansvarig Kontrollmeto
d

Kontrollfrekve
ns

Riskvärderin
g

Dokument 
efterlevs

IT-
säkerhetssamordna
re

Dokumentet är 
aktuellt och 
tillgängligt

IT-chefIT-strategi

Dokument 
efterlevs

IT-
säkerhetssamordna
re

Avveckling, 
uppgradering, utökning 
och implementering av 
IT-system samt 
utrustning. 
(Delegationsordning för 
KS 53/2009)

Inköp 
kanaliseras via 
It-kontoret

IT-chef

Inventariehantering Rutiner finns 
dokumenterat, 
är spridd på IT-
kontoret och 
efterlevs

IT- chef/IT- 
assistent

E-post Rutiner för 
registrering av 
allmän handling 
och 
frånvarohanteri
ng

Kanslichef

Behörighet till 
verksamhetssystem

Aktualitet och 
behörighet

Systemförvaltare

4.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningens internkontrollplan för 2017 redovisas i bifogat dokument.





TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-18 KS/2017:220 - 015 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av 
säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och 
högstadieskolor 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar rekommendera att de föreslagna säkerhetshöjande 

åtgärder som kräver små eller inga kostnader vidtas direkt. Beträffande sådana 
säkerhetshöjande åtgärder som kräver större investeringar, uppmanar 
kommunstyrelsen bildningsnämnden att dessa beaktas i arbetet med 2018 års 
budget.

2. I övrigt lägger kommunstyrelsen återrapporteringen av uppdraget om översyn och 
förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och grundskolor 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
I övergripande plan med budget för 2017-2019 har bildningsnämnden ett uppdrag, 
tillsammans med Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och 
kommunledningsförvaltningen, att se över och stärka säkerheten vid kommunens 
gymnasie- och högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast i april 2017.

Översynen av säkerheten visar att det finns ett säkerhetstänkande i verksamheterna och 
att mycket fungerar på ett bra och tillfredsställande sätt. Samtidigt visar översynen att 
det på så gott som alla områden finns en förbättringspotential. Detta gäller såväl 
skolornas ansvars för att arbeta förebyggande och förmedla demokratiuppdraget som 
arbetet med fysiska åtgärder i lokalerna. Om säkerheten därutöver ska kunna höjas, 
behöver ett inriktningsbeslut fattas, vilket får som konsekvens att särskilda 
investeringsmedel måste tillföras. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, 2017-03-28, § 10
 Rapport: Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns 

gymnasie- och högstadieskolor, mars 2017
 
Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har i kommunens övergripande plan med budget för 2017-2019 
haft i uppdrag, tillsammans med KFAB och kommunledningsförvaltningen, att se över 
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och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 2017.

En arbetsgrupp med företrädare för kommunledningsförvaltningen, KFAB och 
bildningsförvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder som redovisas i rapporten 
”Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och 
högstadieskolor”.

Förvaltningens bedömning
I rapporten lämnar arbetsgruppen förslag som omfattar nedanstående områden. I 
arbetsgruppens dokument, som bifogas till ärendet, beskrivs förslagen ingående varför 
de i detta tjänsteutlåtande endast redovisas med rubrik:

 Kompetensutveckling
 Hälsofrämjande arbete
 Ungdomsverksamhet
 Källkritik
 Skade- och incidentrapportering
 Polisanmälningar
 Lock-down
 Järvenhallen
 Illumination och slyröjning
 Skyltning
 Kris- och brandövningar samt stöldskydd
 Övergripanade systematiskt säkerhetsarbete

I rapporten görs en ekonomisk bedömning. Där framgår att göra en ekonomisk 
bedömning förutsätter för vissa av förslagen ett inriktningsbeslut. Om beslutet blir att 
vissa skolenheter och lokaler ska anpassas ur säkerhetssynpunkt kräver det en särskild 
handläggning. Dessa anpassningar kan medföra höga investeringsbelopp. För andra 
åtgärder krävs ringa eller inga kostnader.

Vidare, att för åren 2017-2018 finns 2 200 000 kronor i budget för fortsatt utbyte på 
förskolor där gamla larm finns monterade. På grund- och gymnasieskolorna finns larm 
idag men funktionaliteten är inte fullt ut tillfredställande varför investeringsmedel 
behöver tillföras för att öka säkerheten. Detsamma gäller för ytterligare investeringar i 
illuminering. Detta kommer att utredas inför budgetarbetet 2018.

Det är angeläget att säkerhetsfrågorna ur alla aspekter beaktas inom projekteringen av 
de två nya skolorna som ska byggas och stå klara 2020. Om krav ställs på en mycket 
hög säkerhet blir detta kostnadsdrivande. Extra medel behöver då tillföras.

Ska befintliga skolor byggas om för att öka säkerheten krävs en mer omfattande 
utredning. För detta behöver bildningsförvaltningen få ett särskilt uppdrag att, i 
samarbete med KFAB, kommunledningsförvaltningen samt brandmyndigheten utreda 
behov och kostnader.
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Arbetsgruppen bedömer att det är av särskild vikt att ett inriktningsbeslut snarast fattas 
beträffande Järvenhallens omklädningsrum och entréer. Förutom att få bukt med den 
destruktiva skadegörelse som pågår kan kostnaderna för densamma väsentligt 
reduceras. För detta ändamål avser bildningsförvaltningen inför bugetarbetet 2018 
begära en kostnadsberäkning av KFAB efter att en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på 
lokallösning.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att arbetsgruppen lämnat ett antal förslag 
på säkerhetshöjande åtgärder. De föreslagna åtgärder som inte medför några kostnader 
alls eller endast mindre kostnader, bör vidtas omgående. Beträffande sådana 
säkerhetshöjande åtgärder som kräver investeringar, är det av största vikt att 
bildningsnämnden beaktar dem i arbetet med 2018 år budget. 

I fråga om Järvenhallen, har kommunledningsförvaltningen tagit ett initiativ, 
tillsammans med berörda rektorer och åtgärder är planerade i form av ny entré.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-03-28   4 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 10 

Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms 
kommuns gymnasie- och högstadieskolor (BIN/2017:25)  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019  har 
bildningsnämnden ett uppdrag tillsamman med KFAB och kommunlednings-
förvaltningen att se över och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och 
högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 
2017. 
 
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ” se över och stärka 
säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor (BIN, KFAB och KLF)” 
 
Den genomförda översynen av säkerheten visar att det finns ett säkerhetstänkande i 
verksamheterna och att mycket fungerar bra. Samtidigt kan konstateras att på nästan 
varje område finns potential för att förbättra kvaliteten ytterligare. Det gäller såväl 
inom skolornas ansvar för att, i det dagliga arbetet arbeta förebyggande och förmedla 
demokratiuppdraget som inom arbetet med fysiska åtgärder i lokalerna. Om 
säkerheten därutöver ska kunna höjas behöver ett inriktningsbeslut tas. Detta medför i 
så fall att särskilda investeringsmedel måste tillföras.  
 
Ärendets handlingar 

• Rapporten Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns 
gymnasie- och högstadieskolor 

 
____________________ 
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 Datum  

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Förvaltningskontoret 
Jörgen Rüdeberg 

  

 

 
 
Översyn och förstärkning av säkerheten vid  
Katrineholms kommuns gymnasie- och  
högstadieskolor 
 
 
Sammanfattning 

Den genomförda översynen av säkerheten visar att det finns ett säkerhetstänkande i 
verksamheterna och att mycket fungerar bra. Samtidigt kan konstateras att på nästan 
varje område finns potential för att förbättra kvaliteten ytterligare. Det gäller såväl 
inom skolornas ansvar för att, i det dagliga arbetet arbeta förebyggande och förmedla 
demokratiuppdraget som inom arbetet med fysiska åtgärder i lokalerna. Om 
säkerheten därutöver ska kunna höjas behöver ett inriktningsbeslut tas. Detta medför i 
så fall att särskilda investeringsmedel måste tillföras.  
 
 
Uppdrag 

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019  har 
bildningsnämnden ett uppdrag tillsamman med KFAB och kommunlednings-
förvaltningen att se över och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och 
högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 
2017. 
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ” se över och stärka 
säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor (BIN, KFAB och KLF)” 
 
 
Arbetsgrupp 

Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder har skett i en arbetsgrupp med 
representanter för bildningsförvaltningen, inklusive skolledare, 
kommunledningsförvaltningen samt KFAB.  
KLF:  Peter Henriksson,  säkerhetschef 
KFAB:  Tobias Lundqvist,  fastighetschef 
BIF:  Magdalena Norin,  rektor Järvenskolan Tallås 
  David Rytter,  rektor KTC 
  Anne-Maj Kihlstrand,  rektor Duveholmsgymnasiet 
  Bengt Lind,   rektor Lindengymnasiet 
  Lars Andersson,  handläggare  
  Jörgen Rüdeberg,  bitr. förvaltningschef 
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Jörgen Rüdeberg 

  

 

 
Bakgrund 

Att ”se över och stärka säkerheten” är ett uppdrag som ger en rad 
tolkningsmöjligheter. Det kan handla om investeringar i den fysiska miljön för att 
skydda liv och egendom men det handlar i lika hög grad om det interna förebyggande 
arbetet med att skapa relationer som gör barn och unga trygga och starka i 
skolvardagen och i mötet med en alltmer komplex omvärld idag och i framtiden.  
 
Ett mycket omfattande arbete bedrivs med skiftande resultat över tid och mellan 
enheter. Följande redovisning får utgöra exempel och bilda underlag för ytterligare 
åtgärder:  
 
 
Relationsskapande åtgärder 

Skolans värdegrundsarbete utgår från läroplanens inledande kapitel där skolans 
demokratiuppdrag slås fast. Det manifesteras i det goda samtalet mellan vuxna och 
barn varför en god kvalificerad vuxennärvaro är viktig. I år 7-9 har exempelvis 
vuxennärvaron på elevernas fria tid utökats i förebyggande syfte. I gymnasieskolan 
finns skolvärdar med liknande uppdrag. Kamratstödsfunktioner finns också på flera 
skolenheter.  
 
I demokratiuppdraget ligger även att skola in eleverna i demokratiska arbetsformer 
såsom klassråd och elevråd.  
 
Det hälsofrämjande arbetet som bedrivs utgår från skolans trygghetsteam och 
elevhälsoteam. I det arbetet sker många möten. Skolsköterskorna har hälsosamtal som 
täcker in alla elever. Skolans kuratorer stöttar elever som befinner sig i olika typer av 
riskzon liksom trygghetsteamen. Men arbetet bedrivs även förebyggande genom 
samtal i grupp ihop med skolans övriga personal.  
 
Projektet kring Tobaksfri skoltid i samarbete med a Non Smoking Generation är ett 
exempel på ett hälsoförebyggande arbete. Eftersom rökning är en känd väg in i 
missbruk är detta ett säkerhetsarbete. ”Förändra radikalt” är ett samarbetsprojekt 
mellan Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kultur- och 
turismförvaltningen kring yngre barn som efter skoltid befinner sig ”på stan”.  
”Kultur på recept” är en åtgärd för att integrera barn i behov av särskild 
uppmärksamhet genom att erbjuda en meningsfull fritid. Det normkritiska arbete som 
bedrivits på Järvenskolan Tallås och på Västra skolan är ytterligare exempel. Arbetet 
belyser pojkars och flickors könsroller och relationer. 
 
En av EU:s identifierade kompenser är ”lära att lära” Det finns en rad teman som 
används i hela den underliggande referensramen: kritiskt tänkande och konstruktiv 
hantering av känslor är två viktiga aspekter för framtiden. I samarbete med Kultur- 
och turismförvaltningen har skolbiblioteken en struktur för arbetet med källkritik som 
har varit framgångsrik i de skolenheter där det använts. Att medvetandegöra eleverna 
om vikten av att efterforska källan och sanningshalten i det som presenteras på nätet 
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har blivit allt viktigare i det förebyggande arbetet både för enskilda individer och för 
samhället i stort.   

 
 

Strukturskapande åtgärder 

Skolan har en karta av olika rutiner och rutindokument som utgår från gällande 
skollag och arbetsmiljölagstiftning. Nedan följer några exempel: 

 Rutiner och handlingsplaner mot hot och våld 
 Plan mot kränkande behandling (oftast känd som Likabehandlingsplanen) 
 Ordningsregler  
 Struktur för utdrag ur belastningsregistret vid anställning och vikariat 
 Utbildningar för personal kring olika säkerhetsfrågor. 
 Tydliga rutiner för individer i behov av skydd. 
 Systematiskt brandskyddsarbete 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Upphandlingsrutiner (exempelvis kring säkerhet i skolskjutsfordon) 

 
 
Intervenerande åtgärder 

Ibland är inte det förbyggande arbetet tillräckligt för att upprätthålla en god och trygg 
studiemiljö. Då får skolans rektor eller i vissa fall personal använda sig av de i 
skollagen definierade intervenerande omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 
befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till 
rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Exempelvis kan det beslutas om 
utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan 
skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. Vid allvarligare incidenter 
eller när missbruk upptäcks kan huvudmannen besluta om längre avstängning för elev 
i gymnasieskolan.  
 
I såväl år 7-9 som i gymnasieskolan har rektorerna beslutat om nolltolerans mot bråk 
men även skojbråk. Skälet är att begreppet skojbruk ofta används för att dölja 
mobbning.  
 
Skolenheterna polisanmäler och/eller orosanmäler regelmässigt allvarliga incidenter 
till socialförvaltningen i alla bildningsnämndens verksamheter.  
 
 
Investeringsåtgärder 

För att förbättra säkerheten vid förvaltningens skolenheter har åtgärder vidtagits på 
flera platser. Det har gjorts investeringar i utemiljö, främst då belysning. Brand- och 
stöldlarm har setts över. Uppkopplingar mot larmcentral har utökats. Gymnasie- och 
högstadieskolor har fått kameraövervakning och investeringar i säkerhetsskåp för IT-
utrustning har gjorts. 
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Uppföljande och framåtsyftande arbete 

Förvaltningen gör internt eller ibland i samarbete med KFAB eller upphandlad 
verksamhet uppföljningar, samt analyserar och planerar därefter åtgärder utifrån de 
underlag som tagits fram. I detta sammanhang kan nämnas:  
 

 Olika enkäter i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Som exempel 
kan nämnas årliga enkätundersökningar gällande trygghet och trivsel bland 
elever, personal och föräldrar  

 Strukturerat trygghetsarbete för hela BIF; forum för samverkan och 
förebyggande arbete. Detta innefattar uppföljning av trygghetsarbetet; 
trygghetsronder, identifiering av otrygga platser, elevintervjuer, med mera… 
Vidare trygghetsvandringar i och runt skolor och dess närområde 3-4 gånger 
per år i samarbete med KFAB, polis, Räddningstjänsten, Service- och 
Teknikförvaltningen med flera, för att identifiera och vidta åtgärder för att ta 
bort otrygga miljöer. 

 Månadsuppföljning i samarbete med polisen och Socialförvaltningen på 
högstadie- och gymnasieskolorna.  

 Säkerhetskontroller på upphandlad skolskjuts 
 Uppföljning av incidenter för personal i det så kallade LISA-systemet 
 Elevhälsoteamens sammanfattande bedömningar 
 Uppföljning av anmälningar kring diskriminering och kränkande behandling 

samt redovisning till varje nämnd 
 Internkontroll utifrån PUL för att säkerställer att personuppgifter och 

känsliga uppgifter hanteras varsamt och korrekt.  

 
 
Arbetsgruppens förslag 

Följande förbättringsförslag utöver arbetet med att ytterligare strukturera och 
förbättra befintliga nätverk enligt ovan, har lagts fram: 
 
Kompetensutveckling 
Fortsatt utbildning för personal kring fysisk arbetsmiljö samt psyko-sociala frågor 
kring trygghet. En långsiktig plan för detta bör läggas fast ihop med övriga 
kompetensutvecklingsbehov.  

 
Hälsofrämjande arbete 
Det förebyggande hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid skolenheterna behöver 
stärkas ytterligare i samarbete med skolornas elevhälsoteam. Modeller för ett sådant 
arbete finns varav en som kan nämnas är den så kallade Kolsva-modellen.  I korthet 
går just denna modell ut på att skolan kombinerar flera insatser. Man arbetar mycket 
strukturerat med det förebyggande arbetet. Det innebär bland annat att man fångar 
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upp eleverna direkt när man ser att studieresultaten är i fara. Vidare arbetar man 
parallellt på att öka elevernas trivsel i skolan. (Vidare information kan med lätthet 
sökas på nätet.) Framhållas bör att flera skolenheter i Katrineholm redan har skapat 
bra modeller utifrån detta koncept. 

 
Ungdomsverksamhet 
Den konstruktiva ungdomsverksamheten på eftermiddags- och kvällstid kan 
förstärkas ytterligare. Idag erbjuds elever fritidshemsverksamhet upp till år 6 i 
kommunen men få utnyttjar den möjligheten. På Perrongen och på Järvenområdet  
finns verksamhet för ungdomar sen eftermiddag och vissa kvällar. Projektet Förändra 
radikalt utvecklas kontinuerligt och syftet med denna är att föräldrar och unga 
tillsammans ska kunna komma med förslag och utveckla positiva alternativ på 
fritiden. Detta sker genom att projektgruppen inbjuder till kaféer där man diskuterar 
fram förslag på aktiviteter som kan locka ungdomar. Vidare inledde nyligen en 
föräldragrupp ett samarbete med KomTek och Perrongen kallat ”Kvällshäng för 
unga”. Den skapades för att erbjuda ett alternativ till att tonåringar vistades och störde 
verksamheten på McDonald’s.  
 
Den nya skolan på Järvenområdet bör utformas till en mötesplats med ett utbud av 
olika aktiviteter, såväl från KomTek, Kulturskolan, idrotten som olika organisationer 
och i tätt samarbete med Socialtjänsten och Närpolisen. 
 
Källkritik 
Att ”lära att lära” är en av EU:s åtta nyckelkompetenser. Dessa finns med och betonas 
i Katrineholms skolplan. Kompetensen ”lära att lära” omfattar bland annat att 
utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande och i synnerhet beträffande 
källkritik. Detta har kommit att aktualiseras än mer de senaste månaderna och 
läroplanen kommer troligen också att förtydligas avseende detta demokratiområde. 
Viss utbildning i detta bedrivs men denna behöver systematiseras och vara 
återkommande i takt med elevernas stigande ålder och mognad. Även personal 
behöver utbildning och erfarenhetsutbyte. En plan med uppföljning från år 1 i 
grundskolan till gymnasieskolan bör tas fram som garanterar att detta sker.  
 
Skade- och incidentrapportering 
Det befintliga LISA-systemet ska kunna användas för rapportering av alla slags 
händelser, inte enbart skador utan även elevincidenter. Bildningsförvaltningen har 
arbetat fram ett underlag för detta. Arbetet har försenats på grund av en uppdatering 
som företaget Miljödata AB sagt skulle ske fjärde kvartalet 2016. I nuläget går det 
inte med gällande PUL-lagstiftning att nyttja det så som var tänkt. I förlängningen 
kommer både rutiner att kunna förenklas och det systematiska arbetet att underlättas 
och förbättras, exempelvis genom statistik som kan identifiera mönster. Önskvärt 
vore också att detta kunde sammanlänkas med det system för skadegörelse som 
KFAB har.  
 
Polisanmälningar 
Ökad systematik vid polisanmälan. Anmälningar ser idag mycket olika ut och är 
ibland så bristfälliga att polisen inte kan upprätta en anmälan. Polisen har tagit fram 
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en enhetlig digital blankett som ska användas framgent. Denna blankett behöver 
implementeras i verksamheterna.  
 
Lock-down 
Många skolenheter har ett stort antal ingångar. Detta gör att den fysiska säkerheten i 
form av att ha kontroll över vilka som vistas i lokalerna brister. Vid ny- och  
ombyggnation är det av särskild vikt att detta beaktas. ”Lockdown”, är ett begrepp 
som används för att säkra skolenheten – att ha kontroll på in- och utgångar, ha en 
reception vid huvudingången, ha tydligt definierat vad som är allmänna respektive 
enskilda utrymmen på skolenheten, etc… En inventering av samtliga skolor i 
kommunen behöver genomföras och en plan för de ombyggnadsbehov som eventuellt 
framgår av inventeringen bör läggas fast.  
 
Kommunen bör överväga att installera helt nya passersystem. Med hjälp av dessa kan 
man låsa skolornas olika sektioner för inpassering från centrala positioner i skolan 
(Detta finns idag på nybyggda skolor i andra kommuner). 
 
Järvenhallen 
Ett återkommande mycket stort bekymmer är Järvenhallen. Den har, på senare tid, 
blivit ett tillhåll. Elever känner sig otrygga i omklädningsrum, korridorer och entréer. 
Problemen uppstår på dagtid men framför allt på eftermiddags- och kvällstid. 
Skolledningarna har fått sätta in elevassistenter som vakter dagtid vilket drabbar de 
elever som mest behöver stöd i skolarbetet. En ombyggnation av dessa delar bör ske 
så att det går att få kontroll över vilka som vistas i lokalerna. Tankar på hur detta kan 
förverkligas finns men en arbetsgrupp behöver tillsättas. Denna ombyggnation bör 
ske snarast och tidigareläggas i förhållande till den stora om- och nybyggnationen på 
Järvenområdet.  
 
Illumination och slyröjning 
Fortfarande finns många områden kring skolorna där obehöriga kan uppehålla sig i 
skydda mörker och åsamka skada på fastigheterna. En fortsatt inventering och 
investering i belysning med rörelsedetektorer behövs då det visat sig ge effekt även 
på undanskymda områden. Även buskage och sly kan utgöra skydd för obehöriga och 
bör tas bort.  
 
Skyltning 
Förbättrad skyltning vid och inom skolenheterna behöver ordnas, bland annat för att 
tydliggöra vad som är allmän plats. Tydlig skyltning ger personal stöd i att ifrågasätta 
och avvisa när obehöriga befinner sig i skolans lokaler.  
 
Kris- och brandövningar samt stöldskydd 
Regelbundna och förbättrade kris- och brandövningar, i samverkan med polis och 
räddningstjänst bör genomföras enligt en fastställd plan. Vidare behöver skolorna 
ihop med KFAB säkerställa att olika larm hörs tydligare i skolornas samtliga 
utrymmen och att de går att särskilja från varandra. Så är inte fullt ut fallet dag.  
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Övergripanade systematiskt säkerhetsarbete 
En funktion som är ansvarig för det övergripande systematiska arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet inom bildningsförvaltningen behöver tillsättas. Denna funktion 
kräver minst 25-50% av en heltidstjänst. Funktionen har funnits men handläggarens 
arbetstid upptas nu av planering för nya för- och grundskolor. 

 
 

Ekonomisk bedömning 

Att göra en ekonomisk bedömning förutsätter för vissa av förslagen ett 
inriktningsbeslut. Om beslutet blir att vissa skolenheter och lokaler ska anpassas ur 
säkerhetssynpunkt kräver det en särskild handläggning. Dessa anpassningar kan 
medföra höga investeringsbelopp. För andra åtgärder krävs ringa eller inga kostnader.  

 
För 2017 och 2018 finns 2,2 miljoner i budget för fortsatt utbyte på förskolor där 
”gamla” larm finns monterade. På grund- och gymnasieskolorna finns larm idag men 
funktionaliteten är inte fullt ut tillfredställande varför investeringsmedel behöver 
tillföras för att öka säkerheten. Detsamma gäller för ytterligare investeringar i 
illuminering. Detta kommer att utredas inför budgetarbetet 2018.     
 
Det är angeläget att säkerhetsfrågorna ur alla aspekter beaktas inom projekteringen av 
de två nya skolorna som ska byggas i Katrineholm och som ska stå klara 2020. Om 
krav ställs på att nybyggnationen ska ha mycket hög säkerhet blir detta 
kostnadsdrivande och extra medel behöver i så fall tillföras.  
 
Om befintliga skolor ska byggas om för att öka säkerheten behöver en mer 
omfattande utredning specifikt göras. För detta behöver bildningsförvaltningen få ett 
särskilt uppdrag att, i samarbete med KFAB, kommunledningens säkerhetschef och 
lokalresurssamordnare samt brandmyndigheten utreda behov och kostnader. 
 
Arbetsgruppen bedömer att det är av särskild vikt att ett inriktningsbeslut snarast tas 
beträffande Järvenhallens omklädningsrum och entréer. Förutom att få bukt med den 
destruktiva skadegörelse som pågår kan kostnaderna för densamma väsentligt 
reduceras. För detta ändamål avser bildningsförvaltningen inför bugetarbetet 2018 
begära en kostnadsberäkning av KFAB efter att en arbetsgrupp tagit fram ett förslag 
på lokallösning. 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Gunnar Berglund 

Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att tillsammans med kultur- och 

turismförvaltningen och service- och teknikförvaltningen ta fram ett 
presentationsunderlag som beskriver uthyrningsbara lokalers lämplighet för olika 
aktiviteter, vilken utrustning som finns, regler samt hur man bokar lokalerna. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med service- och 
teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen se över möjlighet att föra över 
ansvartet av alla matsalar och idrottshallar till service- och tekniknämnden.

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Katrineholms 
Fastighets AB ta fram kostnaden för att införa kodlås på samtliga dörrar i 
kommunens uthyrningsbara lokaler.

4. Uppdragen ska vara slutförda och återrapporteras till budgetarbetet 2018.

Sammanfattning av ärendet
Möteslokaler
I kommunens lokalbokningssystem finns lokaler, som till exempel aula, miniaula, 
matsalar, skolsalar och idrottshallar, för uthyrning till privatpersoner och föreningar. 
Bokning av lokalerna sker digitalt via kommunens hemsida. Vid hyra av skolsalar 
kontaktas lokalbokningen på Sportcentrum. Nycklar, kort och taggar kvitteras ut i 
receptionen vid simhallen. Senare kommer detta ske i Idrottens hus. Bokning av 
lokaler i kulturhuset Ängeln sker via kultur- och turismförvaltningen.

För att underlätta för att hyra lokaler bör ett presentationsunderlag tas fram. 
Presentationen ska beskriva lokalernas lämplighet för olika aktiviteter, vilken 
utrustning som finns, regler samt hur man bokar lokalerna. Presentationen bör tas fram 
på svenska och engelska och kommuniceras ut till alla föreningar.

Låssystem
Det finns inget enhetligt låssystem i de uthyrningsbara lokalerna men på sikt vore det 
önskvärt med kodsystem (tagg). Detta skulle minska risken för nycklar på drift, dyra 
låsbyten samt öka säkerhet och ansvartagande vid uthyrning av lokalerna. 
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Uthyrningsregler
I dag finns regelverk för de olika lokalerna som hyrs ut. Dessa bör tas fram även på 
engelska.

System för uppföljning
Ansvar för de uthyrningsbara lokalerna är i många fall delat. Dagtid har 
bildningsförvaltningen ansvar för en del lokaler och kvällstid är det service- och 
teknikförvaltningen. Vid uthyrning kvällstid debiteras kunden av service- och 
teknikförvaltningen vid eftersatt städning och skadegörelse. Det kan vara svårt att 
påvisa vilken hyresgäst som orsakat skada framför allt när loken varit uthyrd av flera 
parter samma dag/kväll. Service- och teknikförvaltningen menar att ansvarsfrågan 
skulle underlättas om alla uthyrningsbara lokaler placeraras hos dem.

 

Gunnar Berglund
Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen, service- och 
teknikförvaltningen och akten
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Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av 
utökade lokaler 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag på 

lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler.

2. Kostnader för nybyggnation av idrottshall, renovering av annex, utbyggnad av 
huvudbyggnad samt anpassning av lokaler ska tas i beaktande i budgetprocessen, 
med målsättning att anpassning och byggnation av Sandbäcksskolan ska vara 
färdigställd under hösten 2019.

Sammanfattning av ärendet
I Övergripande plan med budget 2017 – 2019 fick bildningsnämnden ett särskilt 
uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på 
lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Den 28 mars 2017, 
§ 11, behandlade bildningsnämnden ett förslag på lösningar som tagits fram av 
bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KFAB.

För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme finns för 
framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar, föreslås en tillfällig lösning i 
Ellwynska skolans lokaler samt att Sandbäcksskolan byggs ut med en ny idrottshall på 
1 430 kvadratmeter. Vidare föreslås att ytterligare undervisningslokaler på totalt 800 
kvadratmeter byggs.

Beslut om att bygga ut Sandbäcksskolans matsal är fattat och kommer enligt planering 
att färdigställas till augusti år 2017. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2017-03-28, § 11
 Förslag på lösningar, mars 2017

 
Ärendebeskrivning
I det förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler, som 
bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KFAB arbetat fram, 
föreslås utbyggnad av Sandbäcksskolan ske i två steg:
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Steg 1.

Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till Duveholmsgymnasiet och slås samman med 
Katrineholms Tekniska College. Genom detta frigörs lokaler i Sandbäcksskolans 
närhet som kan nyttjas för elever i åldern 10-13 år under några läsår framåt. Ellwynska 
skolans lokaler behöver inte anpassas, men behov finns att lämpa utomhusmiljön efter 
yngre barn. 

Steg 2. 

 En ny idrottshall förläggs till skolans norra del mot Trädgårdgatan och utefter 
Fortunagatan. Denna ska vara en fullvärdig idrottshall och kunna delas av i två 
halva salar för skoländamål. 

 Huvudbyggnaden byggs ut med fem klassrum och biutrymmen. 
 En ombyggnad och renovering av annexet Pandan genomförs. 
 En ombyggnad och renovering av annexet Ringduvan genomförs. 
 En om- och tillbyggnad av annexen Tigern/ Pingvinen genomförs. 
 Efter beslut om utbyggnad involveras skolledning och personal i arbetet med att i 

detalj utforma användningsområden för samtliga skolans lokaler. Vissa 
anpassningar behöver då sannolikt i viss utsträckning ske även i andra befintliga 
lokaler. 

I och med förslaget får Sandbäcksskolan med nuvarande volym en yta på 7 508 
kvadratmeter, vilket motsvarar 12,55 kvadratmeter per elev. Bedömningen är att detta 
blir yteffektivt och att en hög andel av ytorna kan användas till utbildning för lärande.

En ekonomisk bedömning har gjorts enligt följande:

Steg 1 år 2017

Objekt Engångskostnad kronor
Utemiljö Ellwynska skolan 200 000

Steg 2 år 2018 – 2019

Objekt Yta Kostnad första året, 
kronor

Idrottshall, nybyggnation 1 430 2 022 017
Huvudbyggnad utbyggnad 630 1 143 032
Pandan renovering --- 260 000
Ringduvan renovering --- 130 000
Tigern/Pingvinen renovering 
och utbyggnad

170 354 951

Anpassning av lokaler --- ?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-03-28   5 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 11 

Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler  
(BIN/2017:13)  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens redovisning och överlämnar 
den till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I Katrineholms kommuns budget för 2017 har bildningsnämnden ett uppdrag att i 
samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar 
för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Av uppdragsbeskrivningen 
framgår att förslagen ska kostnadsberäknas. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i mars 2017. I kommunbudgeten återfinns ärendet under 
särskilda uppdrag, ”Utredning Sandbäcksskolans behov av lokaler (BIN i samråd med 
KFAB och KLF). 
 
För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme finns 
för framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar, föreslås en tillfällig 
lösning i Ellwynska skolans lokaler, samt att Sandbäcksskolan byggs ut med en ny 
idrottshall på 1430 kvm och vidare att ytterligare undervisningslokaler på totalt 800 
kvm byggs. 
 
Ärendets handlingar 

• Förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler 
 
____________________ 
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Sammanfattning 

För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme 
finns för framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar föreslås en 
tillfällig lösning i Ellwynska skolans lokaler samt att Sandbäcksskolan byggs ut 
med en ny idrottshall på 1430 kvm och vidare att ytterligare 
undervisningslokaler på totalt 800 kvm byggs.   
 
Uppdrag 

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019  har 
bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunlednings-
förvaltningen ta fram förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov 
av utökade lokaler. Av uppdragsbeskrivningen framgår att förslagen ska 
kostnadsberäknas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 
mars 2017. 
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Utredning 
Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler (BIN i samråd KFAB och KLF)” 
 
Bakgrund 

Efter redovisningen av framlagd förstudie ”Byggnation av ny skola i centrum” 
fick bildningsnämnden i Övergripande plan med budget 2016-2018 (sidan 57) 
(KF handling 2015-11-16 § 239) ett kompletterande uppdrag via 
kommunstyrelsen (KS handling 50/2015) att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen och KFAB fortsätta förstudien för att utreda 
alternativa förslag. Återrapportering skedde till kommunstyrelsen i april 2016. 
 
I denna andra förstudie gjordes en ansats att planera för en långsiktig och hållbar 
lösning utifrån stadens behov av skollokaler. Därefter har, i linje med 
förstudiens förslag, beslut tagits om byggnation av två nya grundskolor. Vidare 
finns beslut om att flytta Vård- och Omsorgsprogrammet från Ellwynska skolan 
till Duveholmsskolans lokaler. Av förstudien framgår även att en utbyggnad av 
Sandbäcksskolan är nödvändig för att kunna härbärgera fyra paralleller, eller 
100-120 barn per årskurs, detta för att klara nuvarande elevökningar samt även 
för att i någon mån möta de planer på byggnation som finns i stadens östra delar.  
 
Behovet av utökade lokaler har snabbare än förväntat ökat. På ett år har 
elevantalet ökat med drygt 50 barn. I mars 2017 passerade elevantalet 600. 
Bussning av barn sker nu tidvis till Nyhemsskolan för undervisning i ämnet 
idrott och hälsa samt även i hem- och konsumentkunskap.  För att bibehålla en 
god arbetsmiljö för barn och personal behöver snarast en utökning av skolans 
lokaler komma till stånd. Då behövs en tillfällig lösning i avvaktan på att skolan 
kan byggas ut.  
 
Beslut om att bygga ut Sandbäcksskolans matsal är fattat och denna kommer, 
enligt planeringen, att färdigställas till augusti 2017. Då utökas antalet sittplatser 
från dagens 170 platser till 292. Även med endast tre matlag (mot möjliga fyra) 
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finns då goda marginaler för ytterligare elevökningar. I och med Vård- och 
Omsorgsprogrammets flytt friställs lokaler på den närbelägna Ellwynska skolan 
som kan utnyttjas som provisoriska lokaler till dess en permanent utbyggnad är 
genomförd. Ellwynska skolan är däremot inte en långsiktigt hållbar lösning då 
den inte är anpassad för undervisning mot grundskolans yngre åldrar. I 
synnerhet utomhusmiljön har brister i detta avseende.  

 
Arbetsgrupp 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för fastighetsbolaget KFAB, 
kommunledningsförvaltningen, bildningsförvaltningen och service- och 
teknikförvaltningen har under vintern 2016-2017 arbetat med att besvara 
frågeställningen:   
Gunnar Berglund; lokalsamordnare  kommunledningsförvaltningen  
Tobias Lundqvist; fastighetschef KFAB 
Christer Drevin; projektchef KFAB 
Lars Andersson; lokalsamordnare  bildningsförvaltningen 
Jörgen Rüdeberg; bitr. förvaltningschef bildningsförvaltningen  
Martin Lindgren; rektor   Sandbäcksskolan 
Helena Ohlsson; rektor   Sandbäcksskolan  
 
Lokalytor 
 
Av intresse kan vara att jämföra elevantalet satt i förhållande tilltillgänglig 
lokalyta per elev.  
 
Lokal Kvadratmeteryta Elevantal 

dec 2016 
Kvm/elev Anm. 

Sandbäcksskolan 5278 593 8,9  
Skogsborgsskolan 4699+323*=5022 

 
+825 kvm**=5847 

455 11,03 
 
12,85 

*inkl ny 
utbyggnad 
**inkl 
nybygget 

Nyhemsskolan 11992 483 24,82  
 
Om man istället använder måttet kvadratmeter använt i undervisning/lärande blir 
siffrorna kvm/elev blir resultatet mer rättvisande: 
 
Lokal Kvadratmeteryta Elevantal 

dec 2016 
Kvm/elev Anm. 

Sandbäcksskolan 2757 593 4,65  
Skogsborgsskolan 2297+300*=2597 

 
+600**= 3197 

455 5,71 
 
7,03 

*inkl ny 
utbyggnad 
**inkl 
nybygget 

Nyhemsskolan 3208 483 6,64  
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Skogsborgsskolan byggdes nyligen ut med en del som förutom 
undervisningslokaler bland annat innehåller bibliotek (=ny utbyggnad*). Skolan 
kommer i augusti 2017 att förfoga över ytterligare 825 kvadratmeter av vilket ca 
600 kvm** är ytor för undervisning/lärande då den nya fristående 
skolbyggnaden tas i bruk.  

 

Arbetsgruppens förslag 

För att klara elevtillströmningen i den östra stadsdelen behöver en utbyggnad av 
Sandbäcksskolan snarast möjligt komma till stånd. Detta blir särskilt angeläget 
eftersom tankar på nybyggnation finns i området. Emellertid kan detta inte ske 
tillräckligt snabbt och en provisorisk lösning behöver därför komma till stånd 
redan hösten 2017.  
 
Steg 1.  
Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till Duveholmsskolan och läggs ihop med 
Katrineholms Tekniska College. En förutsättning är att ombyggnation nu sker 
snabbt. Genom detta frigörs lokaler i Sandbäcksskolans närhet som kan nyttjas 
för elever i åldern 10-13 år några läsår framåt. Ellwynska skolans lokaler 
behöver inte anpassas men utomhusmiljön behöver däremot anpassas till yngre 
barn.  
 
Steg 2.  
Arbetsgruppen har bearbetat ett flertal förslag från skolans ledning. Ett problem 
har visat sig vara att takhöjden i vissa av skolans lokaler är för låg för att en 
utbyggnad, enligt gällande byggnormer, ska kunna genomföras.  
Efter analys och bedömning av behov av utbyggnad har arbetsgruppen följande 
förslag: 
• En ny idrottshall förläggs till skolans norra del mot Trädgårdgatan och utefter 

Forunagatan. Denna ska vara en fullvärdig idrottshall och kunna delas av i två halva 
salar för skoländamål. 

• Huvudbyggnaden byggs ut med fem klassrum och biutrymmen.  
• En ombyggnad och renovering av annexet Pandan genomförs. 
• En ombyggnad och renovering av annexet Ringduvan genoförs. 
• En om- och tillbyggnad av annexen Tigern/ Pingvinen genomförs.  
• Efter beslut om utbyggnad involveras skolledning och personal i arbetet med att i 

detalj utforma användningsområden för samtliga skolans lokaler. Vissa 
anpassningar behöver då sannolikt i viss utsträckning ske även i andra befintliga 
lokaler. 

I och med förslaget får Sandbäcksskolan med nuvarande volym en yta på 7508 
kvm/ elev vilket motsvarar 12,55 kvm per elev. Bedömningen är att detta blir 
yteffektivt och att en hög andel av ytorna kan användas till utbildning för 
lärande.  

   
 



 

 
 

6 (6) 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Förvaltningskontoret 
Jörgen Rüdeberg 

Datum 

 

 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Drottninggatan 19   
Postadress:  Telefon: 0150-570 00 vxl   
641 80 KATRINEHOLM  Org.nummer 212000-0340 
www.katrineholm.se  

 
 

 
 

Ekonomisk bedömning 

KFAB har tagit fram prisuppgifter på kostnader för aktuella anpassningar och 
byggnationer:  

  
 Steg 1 år 2017 
 
  
 
 Steg 2 år 2018/19 
 

Steg 2 år 2018-2019 
 

  Den totala kostnaden det första året, inklusive drift och underhåll, blir då:  
  

Objekt Yta Kostnad första året kronor 
Idrottshall 
nybyggnaton 

1430 2 022 017 

Huvudbyggnad 
utbyggnad 

630 1 143 032 

Pandan 
renovering 

--- 260 000 

Ringduvan 
renovering  

--- 130 000 

Tigern/Pingvinen 
renovering och 
utbyggnad 

170 354 951 

Anpassning av 
lokaler 

---- ? 

 
Anpassning av lokaler kan exempelvis vara att flytta fritidshemsverksamhet, 
möjliggöra för ämnet hem- och konsumentkunskap att till viss del äga rum på 
skolan, eller att bygga om för lärararbetsplatser.   
 
 
 
 
 
 

 

Objekt Engångskostnad kronor 
Utemiljö Ellwynska skolan    200 000 
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Kommunstyrelsen

Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, 
enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun, påbörjas den årliga 
planeringsprocessen på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. 
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för 
planeringsarbetet inför planperioden 2018-2020. I planeringsdirektivet anges också 
vilka drifts- och investeringsramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning av 
underlag för övergripande plan med budget. 

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2018-2019 har 
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

För beredning av övergripande plan med budget 2018-2020 ges nämnderna och 
bolagen i uppdrag att senast den 31 augusti 2017 inkomma med underlag till 
kommunstyrelsen avseende fördelning av resultatmål samt indikatorer, prioritering av 
investeringar samt behov av nya upphandlingar. Övergripande plan med budget 2018-
2020 behandlas på kommunstyrelsen sammanträde den 25 oktober och beslutas 
därefter av kommunfullmäktige den 20 november 2017.  Planerna för nämnder och 
bolag ska därefter fastställas senast i december 2017.

Ärendets handlingar
 Förslag till planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akten
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INLEDNING 
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet 

inför planperioden 2018-2020. 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 2018-2020 

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. 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. Planerna för nämnder 

och bolag ska fastställas innan planeringsåret påbörjas. 

Tidplan för planeringsarbetet inför planperioden 2018-2020 

31 augusti: Nämnderna lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av 

övergripande plan med budget 2018-2020. 

27 september: Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2018-2020 

skickas ut till kommunstyrelsen. 

25 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2018-2020. 

20 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2018-2020 

December: Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan planeringsåret påbörjas. 
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OMVÄRLDSANALYS OCH 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Årsredovisning 2016 – resultat och utmaningar framåt 

Årsredovisningen för 2016 kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 24 april. 

Den uppföljning av resursanvändning, verksamhet och resultat som görs i årsredovisningen 

är en viktig utgångspunkt för planeringen inför kommande år. Årsredovisningen tar sin 

utgångspunkt från Kommunplan 2015-2018  

Möjligheter och utmaningar framåt 

 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. Kostnadsmässigt står sig kommunens verksamheter väl i 

jämförelse med andra kommuner, med undantag för individ- och familjeomsorgen 

(socialnämnden). Inom detta område behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för sänkta 

kostnadsnivåer. 

 Bostadsförsörjningen har stor betydelse för fortsatt tillväxt. Den pågående 

nyproduktionen i både privat och kommunal regi av bostäder behöver fortsätta för att 

tillväxtmålet 40 000 invånare 2030 ska kunna nås. Att främja bostadsbyggande genom 

snabb och effektiv hantering av detaljplaner och bygglov är centralt. Utbudet av 

attraktiva bostäder är avgörande för att kunna locka till fortsatt inflyttning. 

Bostadstillgången har också betydelse för socialnämndens möjligheter att skapa 

hemmaplanslösningar och därmed minska kostnader för placeringar, för både 

ensamkommande barn och ungdomar och övriga målgrupper.  

 Arbetet för att främja näringslivets utveckling (både befintliga, nystartade och 

inflyttade företag) är viktigt för att få fler arbetstillfällen i kommunen. Fler 

arbetstillfällen 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. Det är osäkert hur den förväntade konjunkturuppgången i riket 

kommer att påverka sysselsättningen lokalt. Fortsatta satsningar på utbildning och 

andra insatser kommer behövas för att underlätta för fler att komma in på 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande.  

 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 

gymnasieskolan. Fler unga behöver också ta steget vidare till högre utbildning. 

 Kultur- och fritidslivet har stor betydelse för folkhälsan, för identitet och 

sammanhållning 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 och behöver fortsätta att 

breddas och fördjupas. 

 Den upplevda tryggheten har minskat både bland kvinnor och män enligt 

medborgarundersökningen. Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser inom 

flera områden är fortsatt viktiga för att vända utvecklingen. 
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 Kommunens miljöarbete har tagit fart och varit framgångsrikt under senare år. Arbetet 

behöver fortsätta på bred front för en långsiktigt hållbar kommun. 

 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 att få ner sjukfrånvaron. 

 De demografiska förändringarna som kommunen står inför på kortare och längre sikt 

ställer krav på tydlig planering av lokalresursbehoven för kommunens olika 

verksamheter. Kommunen behöver ha en långsiktig plan för att klara kommande 

investeringar i lokaler.  

 Arbetet för att effektivisera processer och administration i kommunen behöver 

fortsätta, bland annat genom ökad digitalisering, för att förbättra tillgänglighet, 

samordning, service, tjänstekvalitet och resursanvändning. 

Måluppfyllelse 

I årsredovisningen för 2016 redovisas en bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen i 

kommunplanen, se sammanställning nedan. Resultatmålen gäller för hela mandatperioden. 

Inför 2018 har nämnder och bolag därför ett uppdrag att arbeta för att resultatmålen ska nås 

under mandatperioden.  

Tillväxt, jobb och egen försörjning 

 
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid 
mandatperiodens slut 

 

 
Ytterligare förbättrat företagsklimat 

 

 
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet 

 

 
Växande handel och besöksnäring 

 

 
Fler nystartade företag 

 

 
Fler ungdomar ska starta UF-företag 

 

 
Andelen deltagare i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller 
studera efter avslutad insats ska öka 

 

 
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i 
svenska för invandrare ska öka 

 

 
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd 
som övergår till egen försörjning ska öka 

 

 
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka 

 

 

Utbildning 

 
Förskolan ska byggas ut efter behov 

 

 
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 

 
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan 

 

 
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga 
resultat 

 

 
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå 
höga resultat 

 

 
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka 

 

 
Höjd utbildningsnivå i kommunen 

 

 
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar 

 

Omsorg och trygghet 

 
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas  
ut efter behov 

 

 
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare 

 

 
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för 
hemtjänstens brukare 

 
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i 
särskilt boende 

 
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens 
brukare 

 
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer 
med funktionsnedsättning 

 
Barn och ungdomar i behov av stöd från 
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas 
tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum 

 
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån 
den enskildes behov 

 
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare 

 

 

Attraktiva boende- och livsmiljöer 

 
Ökat bostadsbyggande 

 

 
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka 

 

 
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka 

 

 
Fortsatt bra kommunikationer 

 

 
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 
cykelvägar 
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Kultur, idrott och fritid 

 
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet 

 

 
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i 
Katrineholms kommun 

 

 
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med 

 

 
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare 

 

 
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter  
för brukare i äldreomsorgen 

 

 
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 

 

 
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka 

 

 

Hållbar miljö 

 
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter 

 

 
Kommunens energi-förbrukning ska minska 

 

 
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt 
så att energi och näring tas till vara 

 

 
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka 

 

 
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk 
mångfald 

 

 
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska 
måltider i kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 

 

 
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 

 

 

 

Ekonomi och organisation 

 
Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna 

 

 
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 

 

 
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer  
än tre procent av driftbudgeten 

 

 
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad 
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet 

 

 
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post  
ska förbättras 

 

 
Tydlig och effektiv kommunikation 

 

 
Ökat medarbetarengagemang 

 
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad 
rekrytering 

 
Minskad sjukfrånvaro 

 

 

Katrineholm i jämförelse med andra kommuner 

Hur en kommun upplevs är beroende av flera faktorer. En del av dessa är direkt påverk-

bara, andra något kommunen som samhällsutvecklare har möjlighet att påverka på lång 

sikt. För att kunna förändra behöver vi veta var vi är och vad vi behöver utveckla. Att 

jämföra Katrineholms kommun med andra kommuner är en del i utvecklingsarbetet. 

I sammanställningar nedan används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat 

ligger till jämfört med andra kommuner. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner 

efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i 

mitten får gul färg.  

Bästa 25 procent  

Mittersta 50 procent  

Sämsta 25 procent  

Färgsättningen visar endast om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den 

talar inte om huruvida resultaten är bra eller dåliga. Alla kommuner har olika förutsätt-

ningar och ambitioner.  

Jämförelsen av de ekonomiska nyckeltalen baseras på det kommunala räkenskapssamman-

draget som publiceras i augusti. Därför är 2015 det senaste år där det är möjligt att jämföra 

dessa nyckeltal med andra kommuner. 
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Finansiella nyckeltal 

För att ha möjlighet att finansiera den framtida kommunala välfärden är det viktigt att ha 

en kontroll över kostnadsutvecklingen i kommunen som helhet. De finansiella nyckeltalen 

speglar kommunens finansiella läge på kort och lång sikt. 

Katrineholms kommun har goda ekonomiska förutsättningar och utmaningen är att 

fortsätta den gynnsamma utvecklingen. Årets resultat som andel av skatteintäkter och 

bidrag har ökat mellan 2015 och 2016. För att möta framtidens volymutvecklingar och 

oförutsedda kostnader är det viktigt att kostnadsutvecklingen inte ökar mer än skatter och 

bidrag.  

  2014 2015 2016 

 Skattesats till kommun, (%) 

 Katrineholm 22,18 22,18 22,18 

 Alla kommuner, ovägt medel 21,59 21,60 21,64 

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

 Katrineholm 0,2 1,6 2,0 

 Alla kommuner, ovägt medel 1,5 2,5 3,8 

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

 Katrineholm 100,0 98,9 97,5 

 Alla kommuner, ovägt medel 98,8 97,9 96,7 

 Kassalikviditet kommunen, (%) 

 Katrineholm 78,2 80,4   

 Alla kommuner, ovägt medel 109,8 112,0   

 Soliditet kommun, (%) 

 Katrineholm 50,3 54,2 55,0 

 Alla kommuner, ovägt medel 49,4 47,8 48,4 

 Soliditet inkl pensionsåtagande kommun, (%) 

 Katrineholm 2,3 6,7   

 Alla kommuner, ovägt medel 6,5 9,7   

 

Verksamheternas kostnader 

Totalt har kommunen en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner om man ser till 

nettokostnad per invånare. Skillnader mellan kommuner i nettokostnad per invånare kan 

spegla många olika faktorer; demografi, socioekonomiska förhållanden, politiska 

prioriteringar, effektivitet, etc., men också skillnader i verksamheternas intäkter. Det går 

alltså inte att dra några enkla slutsatser om varför kostnadsskillnaderna ser ut som de gör. 

För att få en jämförelse av kostnadsläget som i högre grad tar hänsyn till att kommuner har 

olika förutsättningar brukar verksamheternas nettokostnad jämföras med beräknad 

standardkostnad. Standardkostnader beräknas inom det kommunala utjämningssystemet 

och ligger till grund för den kommunala kostnadsutjämningen. Standardkostnaden är den 

kostnad kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, 

ambitions-, och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella förhållandena, 

t.ex. åldersstruktur, socioekonomiska förhållanden och geografi.  

Nettokostnadsavvikelsen visar kommunens redovisade nettokostnad som andel av 

kommunens beräknade standardkostnad. En positiv avvikelse, dvs. ett värde över noll, 

indikerar ett högt kostnadsläge i förhållande till förutsättningarna. Det i sin tur kan bero på 

antingen hög ambitionsnivå eller låg effektivitet (eller att modellen för beräkning av 

standardkostnader inte fullt ut tar hänsyn till de förutsättningar som gör att kommunen har 

ett högt kostnadsläge). 

De största verksamhetsområdena uppvisar en jämförelsevis låg nettokostnadsnivå jämfört 

med standardkostnaden, undantaget individ- och familjeomsorgen. Med hänsyn taget till 

kommunens förutsättningar har således Katrineholms kommun förhållandevis låga 

kostnader. 

  



 4 (19) 
 
 
 

  2013 2014 2015 

 Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 51 509  50 804  53 698  

 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) -4,1  -7,6  -4,9  

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)     -9,9  

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)     -33,6  

 Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%) -7,9  -4,1  -0,8  

 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) 16,2  -8,9  -14,6  

 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 14,4  8,7  20,6  

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) -12,1  -12,5  -9,5  

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) -5,2  -4,5  -7,3  

Samhällsekonomiska förutsättningar  

Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt. Det innebär en fortsatt rejäl uppgång i 

sysselsättning och i skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska 

utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk 

ekonomi börjar försvagas. Utvecklingen 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. 

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt och industrisektorn förväntas gå en ljus 

framtid tillmötes. Både SKL och SCB understryker den höga efterfrågan, vilket resulterar i 

tydligt uppåtriktade produktionsplaner och orderingångar. Bedömningen om en fortsatt hög 

produktionstillväxt baseras på att det i år blir bättre fart på export och hushållens 

konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investeringar och offentlig konsumtion växa i 

långsammare takt. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i ekonomin innebär att sysselsättning och skatteunderlag 

växer i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av 2017 en nivå 

jämförbar med den som rådde föregående högkonjunktur, dvs. strax före finanskrisens 

utbrott. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 

Inte heller inflationen når några högre tal, utan fortsätter hålla sig kring två procent. 

Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2018. 

Möjligheterna att korrekt bedöma utvecklingen under 2018 är begränsad. Ännu svårare är 

att ha en klar uppfattning om utvecklingen åren 2019 och 2020. SKL:s beräkningar utgår 

från att resursutnyttjandet i svensk ekonomi nästa år tillfälligt stabiliseras på en hög nivå 

och att konjunkturläget därefter under de två efterföljande åren gradvis normaliseras. Det 

innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare dessa år än under 

åren innan. Särskilt svag blir utvecklingen åren 2019 och 2020 i samband med att 

konjunkturläget gradvis försvagas. Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas 

samtidigt inte längre öka. För kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare 

utveckling av skatteunderlaget jämfört med de senaste åren. Det innebär också, i reala 

termer, en svagare utveckling än normalt. 

Utvecklingen efter 2018 innebär stora och växande problem för kommuner och landsting, 

trots att de generella statsbidragen antas öka med 2 procent per år realt. För att intäkter och 

kostnader ska gå ihop krävs enligt SKL:s beräkningar åtgärder motsvarande ett skatteuttag 

på 2 kronor till och med år 2020. I verkligheten förväntas anpassningen ske genom en 
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kombination av skattehöjningar, effektiviseringar, omprioriteringar, höjda statsbidrag och 

försämrat ekonomiskt resultat. 

Nästa skatteunderlagsprognos från SKL presenteras preliminärt den 27 april. 

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 2018 med plan 2019-2020 samt förklaringar 

till de ändringar som skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för denna driftbudget är 

flerårsplanen 2018-2019 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2016.  

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 2017-2019 framgår det att ”avskrivningar under planperioden bör inte 

ta mer än tre procent av driftbudgeten”. Detta innebär för perioden 2018-2020 att 

avskrivningarna inte ska uppgå till mer än ca 61 mnkr per år. Effekter av de investeringar 

som presenterades i flerårsplanen 2018-2019 inryms dock ej inom denna ram. Det behöver 

därför göras en prioritering av investeringsbehoven inför 2018. 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 2017, baserat på 33 882 invånare. 

Det har skett en förändring i kostnadsutjämningsprincipen. Tidigare anslag för 

kommunalekonomisk utjämning rörande utgiftsområde allmänna bidrag har delats ut till 

berörda förvaltningar. Dessa medel ingår framöver i skatter, utjämning och generella 

statsbidrag. Varje kommun fördelar på egen hand ut dessa medel till berörda förvaltningar. 

För Katrineholm kommuns del rör det sig om totalt 2,0 mnkr. 

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.  
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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 2017) 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. 

Kategori 
Budget 
2017 

Prognos 
2018 Effekt (tkr) 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Förskola inkl. pedagogisk 
omsorg 1 761 1 797 3 562 1 816 1 837 

Förskoleklass 376 406 1 691 430 436 

Grundskola 1-6 2 472 2 362 -7 529 2 472 2 497 

Grundskola 7-9 1 238 1 218 -1 530 1 230 1 275 

Grundskola 4 086 3 987 -7 368 4 132 4 208 

Gymnasieskola* 1 273 1 263 -1 109 1 284 1 309 

Skola 7 120 7 046 -4 915 7 233 7 354 

65-79 år 5 645 5 768 2 335 5 847 5 917 

80-89 år 1 707 1 707 -11 1 710 1 705 

90-w år 409 404 -1 327 418 428 

Äldreomsorg 7 760 7 879 997 7 975 8 051 

TOTALT 14 880 14 926 -3 918 15 208 15 405 
* Beräknat antal elever som går på gymnasiet 

    

Personal 

I planeringsdirektivet avsätts medel för löneökningar om 2,5 procent per år för perioden 

2018-2020. Efter genomförd lönerörelse våren 2017 kommer en lönekartläggning att 

genomföras. Denna kan komma att påverka kommande års löneutveckling. 

Tidigare personalomkostnadspålägg om 50 procent har reviderats ner till den lag-

stadgade arbetsgivaravgiften om 38,33 procent. Detta påverkar inte budgeten, utan 

minskar enbart den totala omsättningen. 

Lokaler 

Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler 

och är beslutade under 2016 och för 2017 är inräknade i driftsbudgeten i planerings-

direktivet. Effekter av nya investeringsprojekt (från och med 2018) är inte inräknade i 

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 26 mnkr till den välfärdsfond som inrättades i samband med 

övergripande plan med budget 2017-2019. Av dessa reserveras högst 2 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 2017-2019 ges nämnder och bolag i 

särskilt beredningsuppdrag att senast den 31 augusti 2017 inkomma med följande underlag 

till kommunstyrelsen: 

Översyn av fördelning av resultatmål samt indikatorer 

I kommunplanen som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2015 anges 

övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen gäller för 

kommunkoncernen som helhet och ligger till grund för kommunens årliga övergripande 

planer med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven för de 

kommunala bolagen. I övergripande plan med budget 2017-2019 fastställde 

kommunfullmäktige vilka nämnder/bolag som ansvarar för respektive resultatmål.  

Nämnder och bolag kan i sitt underlag för övergripande plan med budget 2018-2020 

föreslå justeringar avseende vilka av resultatmålen i kommunplanen som ska vara styrande 

för nämnden/bolaget. Grundprincipen är dock att fördelningen av resultatmålen ska ligga 

fast under hela mandatperioden.  

I övergripande plan med budget 2017-2019 fastställde kommunfullmäktige också 

indikatorer för uppföljning av resultatmålen i kommunplanen. Nämnder och bolag kan 

också föreslå justeringar avseende indikatorerna i sitt underlag för övergripande plan med 

budget 2018-2020. Även här är grundprincipen att indikatorerna ska ligga fast under hela 

mandatperioden. En årlig översyn ska dock göras med avseende på mätbarhet m.m. Syftet 

med indikatorerna är att de ska ligga till grund för de bedömningar som görs i 

delårsrapporter och årsredovisningar 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 med hälften 

för att sänka kommunens kostnader för avskrivningar. Flerårsplanen finns i bilaga 2. 

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. 
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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. 

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 samtliga nämnder att redovisa aktuellt läge när det gäller kvarstående 

särskilda uppdrag från övergripande plan med budget. 

 Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen som 

nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 

som ska tas fram med anledning av att Katrineholms kommun har undertecknat 

CEMR-deklarationen.  

 Uppdrag till service- och tekniknämnden att utreda lokalvårdsorganisationen inför ny 

städupphandling. 

 Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att se över behov, möjligheter och 

kostnader för eventuell anställning av ordnings/trygghetsvakter. 
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Bilaga 1: Övergripande driftsbudget 2018 med plan 2019-2020 

 
  

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Plan Plan 

Nämnd/styrelse 2017 2018 2019 2020

Övergripande politisk ledning -11 018 -11 778 -12 513 -12 513

Bildningsnämnden -795 768 -759 252 -759 252 -759 252

Kommunstyrelsen -221 297 -204 087 -178 087 -178 087

varav Välfärdsfonden -39 000 -26 000 0 0

varav Kommuncentrala inkl KLC -46 951 -45 105 -45 105 -45 105

varav Kommunledningsförvaltningen -77 156 -73 076 -73 076 -73 076

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -52 190 -53 906 -53 906 -53 906

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Kultur- och turismnämnden -37 095 -35 774 -35 774 -35 774

Bygg- och miljönämnd -514 -514 -514 -514

Service- och tekniknämnden -96 245 -90 107 -90 107 -90 107

Socialnämnden -177 231 -171 934 -171 934 -171 934

Viadidaktnämnden -52 908 -52 975 -52 975 -52 975

Vård- och omsorgsnämnden -644 719 -631 780 -636 394 -636 394

Räddningstjänsten VSR -27 355 -28 590 -28 590 -28 590

Kompensation för ökade löner -18 700 -28 442 -58 003 -88 874

Volymförändringar att fördela till nämnder 0 -13 444 -23 444 -26 444

Summa nämnder -2 082 849 -2 028 677 -2 047 587 -2 081 458

Ökade kostnader lokaler -14 881 -12 617 -15 727 -15 727

Löneuppräkning (2017)/-kompensation (2018-2020) -28 442 -29 561 -30 871 -31 643

Ofördelade löner överhäng -6 200 0 0 0

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -1 451 -1 201 -1 201

Po-påslag och semesterlöneskuld 180 251 63 861 65 503 67 186

Pensioner -96 500 -108 900 -114 500 -115 300

Intäkter Viadidakt Vingåker 9 526 11 824 11 824 11 824

Kapitalkostnadsintäkter 67 147 70 989 70 989 70 989

Avskrivningar -67 293 -64 476 -80 552 -97 584

Skatteintäkter 1 428 513 1 483 423 1 535 343 1 590 615

Kommunalekonomisk utjämning 544 568 548 014 546 891 566 628

Kommunal fastighetsavgift 54 993 57 125 57 125 57 125

Schablonersättning för flyktingmottagande 4 000 4 000 4 000 4 000

Finansiering, utdelningar mm 10 964 10 834 10 834 10 834

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 26 435 26 791 19 140 11 480

Summa finansiering 2 113 081 2 059 858 2 078 800 2 129 228

TOTALT med nytt utjämningssystem 30 233 31 181 31 213 47 770

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,49% 1,49% 1,46% 2,16%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 20 281 20 886 21 394 22 144
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Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2017-2019

KF 2016-11-21 §167

Övergripande politisk ledning 2017 -11 018
Tekniska justeringar

Riksdagsval -760

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -11 778
  varav Kommunfullmäktige -4 585

  varav Revision -1 275

  varav Överförmyndaren -5 103

  varav Valnämnden -815

Bildningsnämnden 2017 -795 768
Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -7 981

Löneöverhäng 2017 -2 660

Lönekompensation privata utförare -418

Löneöverhäng privata utförare -139

Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp  2016 -445

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -145

Kapitaltjänstkostnader 2016 -2 006

Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell 4 914

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 46 900

Förändring av tidigare riktade bidrag -224

Justeringar under den politiska beredningen

Utökad verksamhet, städ- och måltidsersättning -1 280

Aktuell ram 2018 -759 252

Kommunstyrelsen 2017 -221 297
Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -1 000

Löneöverhäng 2017 -334

Välfärdsfonden 39 000

Kapitaltjänstkostnader 2016 -776

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 6 320

Justeringar under den politiska beredningen

Förändring välfärdsfonden -26 000

Aktuell ram 2018 -204 087
  varav Välfärdsfonden -26 000

  varav Kommuncentrala -34 605

  varav Kommunledningsförvaltning -73 076

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -53 906

  varav KLC avskrivning -3 760

  varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten 

kapitalkostnadsintäkter -6 740

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000
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Kultur- och turismnämnden 2017 -37 095
Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -267

Löneöverhäng 2017 -89

Kapitaltjänstkostnader 2016 27

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 1 650

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -35 774

Bygg- och miljönämnden 2017 -514
Tekniska justeringar

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 0

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -514

Service- och tekniknämnden 2017 -96 245
Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -1 315

Löneöverhäng 2017 -429

Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp  2016 612

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 200

Kapitaltjänstkostnader 2016 -839

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 8 650

Flytt till Rådmannen -941

Elsäkerhetsåtgärder 200

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -90 107

Socialnämnden 2017 -177 231
Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -885

Löneöverhäng 2017 -295

Kapitaltjänstkostnader 2016 -303

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 6 780

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -171 934
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Viadidaktnämnden 2017 -52 908

Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -622

Löneöverhäng 2017 -207

Kapitaltjänstkostnader 2016 11

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 2 500

Förändring av tidigare riktade bidrag -1 749

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -52 975

Vård- och omsorgsnämnden 2017 -644 719
Tekniska justeringar

Lönekompensation 2016 -6 630

Löneöverhäng 2017 -2 186

Gruppboende och servicebostad -10 646

Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp  2016 -167

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -55

Kapitaltjänstkostnader 2016 44

Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell -997

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till lagstadgat PO om 38,33 procent 37 600

Löneökning undersköterskor, 2016 -4 024

Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2018 -631 780

Räddningstjänsten VSR 2017 -27 355
Tekniska justeringar

Uppdatering av underlag -1 235

Aktuell ram 2018 -28 590
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2017-2019

KF 2016-11-21 §167

Volymförändringar att fördela till nämnder 0
Tekniska justeringar

Extra lönesatsning -13 444

Aktuell ram 2018 -13 444
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FINANSIERING

Ökade kostnader för lokaler -14 881
Ökade kostnader för verksamhetslokaler 2 264

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -12 617

Lönekompensation -28 442
Justeringar under den politiska beredningen

Uppdaterat antagande om löneökning till 3,1 % -1 119

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -29 561

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 180 251
Uppdatering av underlaget inkl. förändrat PO-pålägg från 50 procent till lagstadgade 38,33 

procent -116 389

Aktuellt budgeterat belopp 2018 63 861

Pensioner -96 500
Effekt av uppdaterad prognos per 20161231 -12 400

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -108 900

Intäkter Viadidakt Vingåker 9 526
Uppdatering av underlaget 2 298

Aktuellt budgeterat belopp 2018 11 824

Kapitalkostnadsintäkter 67 147
Uppdatering av underlaget 3 842

Aktuellt budgeterat belopp 2018 70 989

Avskrivningar -67 293
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:

  2016 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda

  Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2017

  Planerade investeringar under 2017

Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det sättet 

sprids avskrivningskostnaderna.

Tekniska justeringar

Justering enligt flerårsplan 2 817

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -64 476
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Skatteintäkter och utjämning 2 028 074

Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) februari 2017 och 33 882 invånare. 60 488

Aktuellt budgeterat belopp 2018 2 088 562

Schablonersättning för flyktingmottagande 4 000
Justering enligt ny beräkning 0

Aktuellt budgeterat belopp 2018 4 000

Finansiering, utdelningar mm 10 964
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för 

särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till 

Citybanan

Tekniska justeringar

Justering enligt flerårsplan -129

Aktuellt budgeterat belopp 2018 10 834

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 26 435
Justering enligt flerårsplan 356

Aktuellt budgeterat belopp 2018 26 791

God ekonomisk hushållning 20 886
I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och 

statsbidrag.
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Bilaga 2: Investeringsplan 2018-2019 

Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 

KS/KLF 5 Bredband 10 000 10 000 

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk     

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 

KS/KLF 4 Mobilt reservelverk 700   

KS/KLF 4 Trådlöst nätverk i skolornas utemiljö     

KS/KLF 4 Säkerhetsplattform     

KS/KLF 4 Digital teknik, utemiljö     

KS/KLF 4 Ny webbplats 800   

KS/KLF 4 Investeringsreserv     

    Summa kommunledningsförvaltning 12 500 11 000 

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 250 250 

KS/SBF 1 Miljöinventeringar 150 150 

KS/SBF 4 Övriga investeringar 150 150 

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 

KS/SBF 4 Fokusområde vatten 250 250 

KS/SBF 4 Fokusområden övriga 750 750 

KS/SBF 4 Sjöreningsprojekt Öljaren 500   

KS/SBF 5 Drottninggatan 1 500   

KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 700   

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 250 250 

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) 1 000   

KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen   1 200 

KS/SBF 5 Stensättersgatan 750   

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 250 250 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden 250 250 

KS/SBF 5 Sveaparken 2 500   

KS/SBF 5 Temaparker 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 500 500 

KS/SBF 5 Genomfarten 5 000 5 000 

KS/SBF 5 Forssjö friluftsområde 1 000   

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 500 500 

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i  kransorterna 600   

KS/SBF 5 Stortorget 2 500   

KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet   1 500 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 500 500 

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen   5 000 

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 250 250 

KS/SBF 5 Vasavägen 500 1 000 

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 250 500 

KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna 750   

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallarna 750   

KS/SBF 5 Herrgårdsvägen, ny bro vid Duveholm     

KS/SBF 5 Gator, övrigt 600 600 

KS/SBF 5 Ljus i staden 500 500 
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Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 

KS/SBF 5 Belysning i parker 200 200 

KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 750   

KS/SBF 5 Dalagatan, GC-väg mm     

KS/SBF 5 Aulaparken 700   

KS/SBF 5 Belysning i centrum 250 250 

KS/SBF 5 Hundparker 250 250 

KS/SBF 5 Östermalmsgatan norra  delen, CG-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 1 000   

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 250 500 

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Kungsg/Fredsgatan 2 500   

KS/SBF 5 GC-väg Kungsgatan 750   

KS/SBF 5 Cirkulationsplats riksväg 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   

    summa samhällsbyggnadsförvaltning 44 600 29 400 

    Investeringsram Kommunstyrelsen 57 100 40 400 

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 2 100 2 100 

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 3 150 3 150 

BIN 4 Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering 2 208 923 

BIN 4 1:1 satsning år 1 - 9 9 000 9 000 

BIN 4 Gemensamma verksamheter 300 300 

BIN 4 Förvaltningscentralt 300 50 

BIN 4 Utrustning idrottshallar 200 200 

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 

BIN 4 Inventarier ny högstadieskola Järven   28 250 

BIN 4 Inventarier ny F-6 skola Norr   12 340 

    Investeringsram Bildningsnämnden 17 808 56 863 

VIAN 4 Databas elevadministration     

VIAN 4 Teknisk utrustning för undervisning; smartboard, projektor 100 100 

VIAN 4 Maskinell utrustning till praktiska verksamheter 30 30 

VIAN 4 Möbler 200 200 

    Investeringsram Viadidaktnämnden 330 330 

KTN 4 Black Box; teknisk utrustning, läktare mm 3 000   

KTN 4 Konstnärlig utsmyckning 400 400 

KTN 4 Konstinköp 300 300 

KTN 4 Inventarier 500 500 

KTN 4 Perrongen; ljud och ljus     

KTN 4 Kickbikeramp 350   

KTN 4 RFID skolbibliotek 375   

KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem)     
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Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 

KTN 4 MerÖppet     

KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget 200 560 

    Investeringsram Kultur- och turismnämnden 5 125 1 760 

STN 1 Växthuset, recyclering     

STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 400 150 

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 

STN 4 Backavallen friidrottsbanor   700 

STN 4 Backavallen konvertering kylsystem 17 000   

STN 4 Backavallen läktare konstgräset 500   

STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört 1 400   

STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs 2 500   

STN 4 Backavallen utemiljö, belysning m.m. 700 100 

STN 4 Backavallen, ishallen lokalanpassningar 100 400 

STN 4 Djulö camping elstolpar 150 150 

STN 4 Djulö camping servicebyggnad 250 5 000 

STN 4 Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa 50 50 

STN 4 Elsäkerhetsåtgärder 800 700 

STN 4 Friluftsbad 50 50 

STN 4 Idrottens Hus 16 200   

STN 4 Gator, kanststöd, brunnar, räcken 300 300 

STN 4 Gymnastikutrustning 100 100 

STN 4 IT och datastöd 500 500 

STN 4 Lekplatser, parkutrustning 800 800 

STN 4 Maskiner och fordon, gata, park, skog 5 250 5 000 

STN 4 Maskiner och utrustning verksamhetsservice 300 300 

STN 4 Matbil, fossilfri 600 600 

STN 4 Motionsspår 900 900 

STN 4 Måltidsmiljö i kommunens restauranger 500 500 

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 800 1 800 

STN 4 Parker och grönytor 475 375 

STN 4 Sportcentrum utveckling nya anläggningar 1 000   

STN 4 Sportutrustning sportcentrum 950 800 

STN 4 Storköksutrustning 2 500 2 500 

STN 4 Tennis-/gymnastikhallen, ventilation 4 500   

STN 4 Vandrarhem, badrum     

STN 4 Växthuset, teknik och utrustning 540 325 

STN 4 Övriga IP, fastigheter 600 600 

STN 5 Belysning 3 900 3 850 

STN 5 Beläggningsytor 7 000 7 000 

STN 5 Broåtgärder 500 500 

STN 5 Cykel- och gångvägar 900 900 

STN 4 Köksutrustning ny F-6 skola Norr   2 300 

STN 4 Köksutrustning ny högstadieskola Järven   350 

STN 4 Köksutrustning nytt äldreboende Duvestrand   2 300 

    Investeringsram Service- och tekniknämnden 74 515 40 400 
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Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 

SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser SOCN 600 600 

SOCN 4 Inköp AlkT - App     

    Investeringsram Socialnämnden 600 600 

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 

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 200 200 

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 

VON 4 Ny gruppbostad, inventarier 700   

VON 4 Ny servicebostad, inventarier 700   

VON 4 Skogsbrynet, inventarier 700   

VON 4 Utrustning hälso- och sjukvård     

VON 4 Hjälpmedel 350 350 

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Duvestrand   14 000 

VON 4 Nyckelfri hemtjänst     

    Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 4 380 16 280 

      
      Summa Total 159 858 156 633 

     Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 5 000   

KS/SBF 6 Exploatering Knorran 5 000   

KS/SBF 6 Exploatering Nyköpingsvägen     

KS/SBF 6 Exploatering   7 000 

    summa Exploatering 10 000 7 000 
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Bilaga 3: Redovisning tillfälliga medel, integrationsfond samt 
RUR 

 

Tillfälliga medel 2010-2017

Belopp i mnkr

Välfärdsutmaningar 

och tillväxtprojekt

Integrations-

fonden Totalt

Öronmärkta medel 109,8 11,1 144,0

Beslutade medel 85,9 1,5 110,5

Kvarstående att besluta om 23,9 9,6 33,5

RUR

Enligt beslut i KF 2013-08-28 §157 avsattes 17 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Inget av dessa medel har nyttjats i samband med bokslut för 2016.



 

 

 
 

Planeringsdirektiv 2018 

med plan för 2019-2020 

 

 
 

 

 



Utgångspunkter 

• Vision 2025 och Kommunplan 2015-2017 

• Övergripande plan med budget 2017-2019 

• Årsredovisning 2016 

• Nyckeltal för jämförelser med andra kommuner 

• SKL:s skatteunderlagsprognos februari 2017 

• Regeringens vårproposition april 2017 



Ekonomiska ramar 
• Kommunens intäkter är beräknade på 33 882 invånare  

• Bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens ramar har 

justerats för volymökningar enligt SCB:s befolkningsprognos 

• Medel har avsatts för löneökningar om 2,5 procent per år för perioden 

2018-2020 

• Personalomkostnaderna justerat till faktiska kostnader, 38,3% (jfr 50%) 

• Lokalkostnadsökningar till följd av investeringar i KFAB:s  och KIAB:s 

lokaler som beslutats under 2016 och 2017 är inräknade 

• Låga inflationsförväntningarna medför att inga medel finns avsatta för 

generella pris- eller kostnadsökningar 

• Till välfärdsfonden avsätts 26 mnkr, varav högst 2 mnkr reserveras för 

Viadidakts kostnader för yrkesvux. Hur medlen i övrigt ska disponeras 

övervägs längre fram i budgetprocessen. 



Preliminär 
driftsbudget  
2018-2020 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Plan Plan 

Nämnd/styrelse 2017 2018 2019 2020

Övergripande politisk ledning -11 018 -11 778 -12 513 -12 513

Bildningsnämnden -795 768 -759 252 -759 252 -759 252

Kommunstyrelsen -221 297 -204 087 -178 087 -178 087

varav Välfärdsfonden -39 000 -26 000 0 0

varav Kommuncentrala inkl KLC -46 951 -45 105 -45 105 -45 105

varav Kommunledningsförvaltningen -77 156 -73 076 -73 076 -73 076

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -52 190 -53 906 -53 906 -53 906

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Kultur- och turismnämnden -37 095 -35 774 -35 774 -35 774

Bygg- och miljönämnd -514 -514 -514 -514

Service- och tekniknämnden -96 245 -90 107 -90 107 -90 107

Socialnämnden -177 231 -171 934 -171 934 -171 934

Viadidaktnämnden -52 908 -52 975 -52 975 -52 975

Vård- och omsorgsnämnden -644 719 -631 780 -636 394 -636 394

Räddningstjänsten VSR -27 355 -28 590 -28 590 -28 590

Kompensation för ökade löner -18 700 -28 442 -58 003 -88 874

Volymförändringar att fördela till nämnder 0 -13 444 -23 444 -26 444

Summa nämnder -2 082 849 -2 028 677 -2 047 587 -2 081 458

Ökade kostnader lokaler -14 881 -12 617 -15 727 -15 727

Löneuppräkning (2017)/-kompensation (2018-2020) -28 442 -29 561 -30 871 -31 643

Ofördelade löner överhäng -6 200 0 0 0

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -1 451 -1 201 -1 201

Po-påslag och semesterlöneskuld 180 251 63 861 65 503 67 186

Pensioner -96 500 -108 900 -114 500 -115 300

Intäkter Viadidakt Vingåker 9 526 11 824 11 824 11 824

Kapitalkostnadsintäkter 67 147 70 989 70 989 70 989

Avskrivningar -67 293 -64 476 -80 552 -97 584

Skatteintäkter 1 428 513 1 483 423 1 535 343 1 590 615

Kommunalekonomisk utjämning 544 568 548 014 546 891 566 628

Kommunal fastighetsavgift 54 993 57 125 57 125 57 125

Schablonersättning för flyktingmottagande 4 000 4 000 4 000 4 000

Finansiering, utdelningar mm 10 964 10 834 10 834 10 834

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 26 435 26 791 19 140 11 480

Summa finansiering 2 113 081 2 059 858 2 078 800 2 129 228

TOTALT med nytt utjämningssystem 30 233 31 181 31 213 47 770

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,49% 1,49% 1,46% 2,16%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 20 281 20 886 21 394 22 144



Resurser att tillgå utöver budgeten 

Öronmärkta medel för välfärdsutmaningar  23,9 mnkr 
 

Integrationsfonden    9,6 mnkr 
 

Resultatutjämningsreserv (RUR)  17 mnkr 

 

 



Särskilda beredningsuppdrag 

• Se över fördelning av resultatmål samt indikatorer för uppföljning 

• Prioriteringar av investeringar 

• Redovisa behov av nya upphandlingar 

• Redovisa aktuellt läge när det gäller kvarstående särskilda 

uppdrag från övergripande plan med budget  

• Prioritera nämndens ansvarsområden i den kommunövergripande 

handlingsplan för jämställdhet som ska tas fram med anledning 

av att kommunen har undertecknat CEMR-deklarationen 

• Utreda lokalvårdsorganisationen inför ny städupphandling (STN) 

• Se över behov, möjligheter och kostnader för eventuell anställning 

av ordnings/trygghetsvakter (KLF) 



Tidsplan för planeringsprocessen  

26 april: Kommunstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv för 

2018-2020 

31 augusti: Nämnderna lämnar underlag till kommunstyrelsen för 

beredning av övergripande plan med budget 2018-2020 

27 september: Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med 

budget 2018-2020 skickas ut till kommunstyrelsen 

25 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med 

budget 2018-2020 

20 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan 

med budget 2018-2020 

December: Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan 

planeringsåret påbörjas 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-18 KS/2017:242 - 049 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till 
förfogande för år 2017 till 6 000 000 kronor.

Ackumulerat till och med den 17 april 2017 har det beslutats om 1 112 525 kronor. 
Kvar att besluta om finns 4 887 475 kronor.

Specifikation över besluten bifogas.

Ärendets handlingar

 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Akten



KOMMUNSTYRELSEN MEDEL TILL FÖRFOGANDE 2017
Ändamål och beslut
Anslag enligt budget, antagen i KF 2016-11-21 § 167 6 000 000

Ändamål Beslut Ks:s of Verksamhet KVAR
6 000 000

Bidrag till musikfestival för mogna KS § 168 200 000 5 800 000
Bidrag till rockoperan "Från mörker till ljus" KS del §3 43 000 5 757 000
Bidrag till lokalkostnad - Eritreanska föreningen i Katrineholm KS del §4 50 000 5 707 000
Bidrag till musikanläggning till pensionärernas Linedance-uppvisning - SPF seniorerna
Näckrosen KS del §5 4 000 5 703 000
Bidrag till 100-årsfest - SPF seniorerna Linden KS del §6 8 500 5 694 500

Bidrag till föreningen Romano Merako för arrangemang på romernas nationaldag 2017 KS del §7 12 000 5 682 500
Bidrag till Pensionärsalliansen för hyra gårdshuset KS del §9 12 000 5 670 500
Bidrag till Kulturföreningen för"Doundown flashmob" KS del §8 50 000 5 620 500
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2017 KS del §17 50 000 5 570 500
Bidrag till Challenge Tour-tävling 2017 KS del §16 50 000 5 520 500
Bidrag till SM i veteranmästerskap i SKEET samt landslagstest 4 KS del §18 45 000 5 475 500
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2017 KS del §22 22 000 5 453 500
Bidrag till seniorgala 2017 KS del §23 40 000 5 413 500
Bidrag till Linnéasimmet 2017 KS del §25 20 000 5 393 500
Bidrag till SHCF:s kongress och Årets hundgala 2017 KS del §29 7 000 5 386 500
Bidrag till Katrineholms Rotaryklubb för ungdomsstipendier KS del §30 12 000 5 374 500
Bidrag till guidad busstur KS del §31 2 500 5 372 000
Bidrag till Katrineholms innebandycup 2017 KS del §33 50 000 5 322 000
Bidrag till futsal KS del §34 21 525 5 300 475
Bidrag till musikkvällar i Stadsparken 2017 KS del §35 50 000 5 250 475
Bidrag till föreläsning - Röda Korset KS del §36 8 000 5 242 475
Bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnor och Staden" KS §29 325 000 4 917 475
Bidrag till deltagande i Världscupen och VM i Speedski KS del §37 5 000 4 912 475
Bidrag till scen - Förenade Lajvare KS del §38 25 000 4 887 475



1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19 
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 om delegationsbeslut 
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fodringar

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Omsorg och service 48 465:- 31 mars 2017, § 39
Skrotning av bil   9 000:- 31 mars 2017, § 39
Ej återlämnat material till biblioteket   1 800:- 31 mars 2017, § 39
Bokning av sporthall      600:- 31 mars 2017, § 39
Barnomsorgsavgift 56 351:- 31 mars 2017, § 39
Hyra av båtplats   1 900:- 31 mars 2017, § 39
Arrende      742:- 31 mars 2017, § 39
Tillsynsavgift 10 105:- 31 mars 2017, § 39
Ej återlämnad dator   2 125:- 31 mars 2017, § 39
Dnr KS/2017:2-040

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Yttrande över remiss - En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig 
bakom bildningsnämndens och kultur-och turismnämndens yttrande över remiss 
En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). (KS del § 32.)
Dnr KS/2016:456-629

Bidrag till föreningen Förenade Lajvare:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till föreningen Förenade Lajvare. Bidraget avser att täcka 
kostnader för byggande av scen vid föreningens område i Forsby kalkbrott. Bidraget 
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 38.)
Dnr KS/2017:177-045

Bidrag till deltagande i Världscupen och VM i Speedski 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 5 000 kronor till deltagande i Världscupen och VM i Speedski 2017 till 
Båsenberga slalomklubb. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
(KS del § 37.)
Dnr KS/2017:179-046
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19 
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 

Bidrag till löploppet Rainbow X Run:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 16 000 kronor till Rainbow X Run till SISU Idrottsutbildarna. Bidraget ska 
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 40.)
Dnr KS/2017:190-045

Bidrag till Katrineholms Rund-Radio:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 10 000 kronor till teknikinvesteringar till Katrineholms Rund-Radio. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 42.)
Dnr KS/2017:224-045

Bidrag till projektet Skicka vidare – Ungdom:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 13 940 kronor till Skicka vidare - Ungdom till service- och 
teknikförvaltningen.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 41.)
Dnr KS/2017:226-045
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19  
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 
17:11 Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL

17:12 En ny hälso- och sjukvårdslag

17:13 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19 
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
Kultur- och turismnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2017-02-21, § 13 - Biblioteksplan 2017 - Kultur- och turismnämnden beslutar förlänga 
giltighetstiden för kommunstyrelsens handling nr 25/2014 – Biblioteksplan för 
Katrineholms kommun 2014-2016 till och med 2017.
Dnr KS/2017:157-820

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 
direktionens sammanträde 2017-03-16.
Dnr KS/2017:206-104

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-03-15.
Handl nr 2017:747

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-03-07.
Handl nr 2017:788

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-03-20.
Handl nr 2017:841

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2017-03-20.
Handl nr 2017:842

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-03-15.
Handl nr 2017:961

Övrigt
Det kommunala ändamålet: Katrineholm Vatten och Avfall AB:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger. Katrineholm Vatten och Avfall AB har, i 
enlighet med kommunallagens bestämmelser och anvisningar som finns i ägardirektiv 
kommit med underlag rörande det kommunala ändamålet med bolaget. 

Av inlämnat styrelseprotokoll (från styrelsemöte den 1 mars 2017, § 11) framkommer 
att bolagets styrelse bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-19 
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 

och i enlighet med regler och riktlinjer som Katrineholms kommun fastställt i 
bolagsordning och ägardirektiv. 
Dnr KS/2017:230-105
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