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Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 7 maj 2018, Kl. 14.00

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information
- Nulägesrapport – Utredning VSR
- Rapportering avfallsplan 2018-2022
- Kommunens projektportfölj
- Uppföljning av KS-budget 2018
- Information från KLF
2. Information från tjänstemän i beslutsärenden
Ärenden till Kommunstyrelsen
3. Underlag om KS budgetbehov 2019
4. Rökfritt Sverige 2025 – Tobacco endgame
5. Remissvar – Sportcenter
Ärenden till Kommunfullmäktige
6. Revidering av bolagsordning – Vingåkers Kommunfastigheter AB
7. Reviderad resursfördelningsmodell – för fördelning av budgetramar
8. Svar på medborgarförslag – Renoverad skolgård i Högsjö
9. Svar på medborgarförslag – Julbelysning och blomlådor i Högsjö
10. Årsredovisning 2017 – Västra Sörmlands Räddningstjänst
11. Årsredovisning 2017 – Vårdförbundet i Sörmland
12. Köp av kraftbolag
Anmälningsärenden
13. Delegationsbeslut
14. Delgivningar
Övrigt
15. Övriga frågor

Föredragande
Säkerhetsstrateg
Sörmland Vatten
Projektsamordnare
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Ekonomichef

Välkommen!
Anneli Bengtsson
Ordförande

Joacim Bock
Sekreterare
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

64 (x)

Ks §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

65 (x)

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser X att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justeringen sker X den X, kl.X på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

66 (x)

Ks §

Information
Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Nulägesrapport – Utredning VSR
Årlig uppföljning Avfallplan – Sörmland Vatten och Avfall AB
Kommunens projektportfölj
Uppföljning av Kommunstyrelsens budget 2018
Information från kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

67 (x)

Ks §

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning kring beslutsärendena nedan:
- Underlag om KS budget behov 2019
- Reviderad resursfördelningsmodell – för fördelning av budgetramar
- Köp av kraftbolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

68 (x)

Ks §

KS 2018/201

Budgetäskande 2019 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens äskar om en utökad budgetram från och med 2019 som uppgår
till totalt 1 650 000 (exkl. Bidrag och avgifter) avseende:
o EU:s dataskyddsförordning (GDPR), 300 000 kr
o Ökade lokalbehov för kommunhuset, 300 000 kr
o Samordnare av extratjänsterna, 350 000 kr
o Finansiering av funktion som miljösamordnare, 350 000 kr
o Nytt avtal Park, 350 000 kr
o Bidrag och avgifter, ännu inte fastställt belopp
Sammanfattning av ärendet
I budgetprocessen i Vingåkers kommun ingår att förvaltningarna tar fram underlag till
nämnderna för att visa vilka behov förvaltningen menar finns i de olika
verksamheterna.
Sådana s.k. tjänsteutlåtanden skriver förvaltningarna som underlag till i princip alla
politiska beslut. Att fatta beslut om hur budgetmedel ska användas är dock ett av de
skarpaste politiska besluten i en kommun. Det är här som de politiska värderingarna
får sitt kanske tydligaste uttryck. Det ställer särskilda krav på förvaltningens underlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-16
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

1 (4)
Till Kommunstyrelsen

2018-05-02
Vår handläggare

Ralf Hedin
0151-191 62
ralf.hedin@vingaker.se

Underlag om KS budgetbehov 2019
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå att


Kommunstyrelsens äskande om utökad budgetram från och med 2019
uppgår till totalt 1 680 000 (exkl. Bidrag och avgifter) avseende:
o EU:s dataskyddsförordning (GDPR), 300 000 kr
o Ökade lokalbehov för kommunhuset, 300 000 kr
o Samordnare av extratjänsterna, 350 000 kr
o Finansiering av funktion som miljösamordnare, 350 000 kr
o Projektet Fossilfritt, 30 000 kr
o Nytt avtal Park, 350 000 kr
o Bidrag och avgifter, ännu inte fastställt belopp

Ärendet

I budgetprocessen i Vingåkers kommun ingår att förvaltningarna tar fram
underlag till nämnderna för att visa vilka behov förvaltningen menar finns i de
olika verksamheterna.
Sådana s.k. tjänsteutlåtanden skriver förvaltningarna som underlag till i princip alla
politiska beslut. Att fatta beslut om hur budgetmedel ska användas är dock ett av
de skarpaste politiska besluten i en kommun. Det är här som de politiska
värderingarna får sitt kanske tydligaste uttryck. Det ställer särskilda krav på
förvaltningens underlag.

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av
kommunledningsförvaltningen, särskilt ekonomienheten.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningens olika verksamheter har som del i arbetet med
budgetunderlaget lyft fram flera viktiga områden. I samtliga fall är det väl
motiverade förslag till utveckling av verksamheterna. Eftersom budgetbeslutet har
ett särskilt starkt politiskt värde har jag som förvaltningschef valt att bifoga
samtliga dessa förslag, för att transparensen ska vara så stor som möjligt och
därmed underlätta de politiska bedömningarna. För att ändå göra en prioritering
vill jag lyfta fram de behov som följer av förändrad lagstiftning, tidigare fattade
kommunala beslut, kommunens avtal med andra organisationer, och ökade
lokalbehov i kommunhuset.
Det innebär att jag föreslår att följande förslag prioriteras, utan inbördes
rangordning, till ett sammanlagt belopp om 1 650 000 kr, exklusive Bidrag och
avgifter (som ännu inte kan siffersättas):
Införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR)
Gemensam finansiering tillsammans med fem andra
kommuner av funktionen som dataskyddsombud
IT-stöd för förteckning av personuppgiftsbehandling i
kommunen samt tillgång till särskild kompetens för rådgivning
(Draft-IT)
IT-stöd som underlättar gallring i enlighet med kraven i
förordningen (modulen Terminator)

100 000 kr
150 000 kr
50 000 kr

Ökade lokalbehov i kommunhuset
Lokal kommer att hyras av Vingåkers kommunfastigheter.
Diskussioner om hyran pågår men är ännu inte avslutade.
Beloppet till höger är därför bara preliminärt.

300 000 kr
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Samordnare av extratjänsterna
För 2018 har kommunen fått ersättning från staten för arbetet
med extratjänsterna, motsvarande ungefär en halvtidstjänst.
Om den finansieringen uteblir 2019 behövs finansiering med
egna budgetmedel.

350 000 kr

Ofinansierad funktion som miljösamordnare
Kommunen har sedan flera år en funktion på halvtid som
miljösamordnare. Den externa finansieringen finns inte längre
kvar och behöver ersättas med finansiering genom
kommunens egna budgetmedel.

350 000 kr

Miljösamordning, projektet Fossilfritt
Deltagande i projektet Fossilfritt som drivs av Biogas Öst och
fyra länsstyrelser. Kostnaden är 30 000 kr per år t.o.m. 2020

30 000 kr

Nytt avtal för Park
Avtalet om Park upphandlades på nytt 2018 och blev dyrare än
det förra.

350 000 kr

Bidrag och avgifter
Kostnaderna för kommunbidrag till VSR, Viadidakt och
Kollektivtrafiken ska erhålla full kostnadstäckning från
kommunfullmäktige. Underlag erhålles i samband med
medlemssamråd och ägarsamråd under våren.

Beloppen är
ännu inte
fastställda.
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I bilagan återges alltså även de återstående förslag som kommit upp i beredningen
av ärendet inom förvaltningen. Vilka konsekvenserna blir av att inte genomföra
dem framgår av dokumentet.
Bilaga

Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och besparingar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes 2017-11-28 § 117.

Nämnd KS förvaltning:
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 106 390
Ökning från år 2018 är 2 736 tkr, varav
Löner

1 184

Hyror plus lokalvård

226

Köpta tjänster

287

Viadidakt

Kollektivtrafik

654

119

Kommunbidrag:
VSR

265

Gemensam kommunledningsadministration
Verksamhet/område:

Folkhälsa och miljö

Beskrivning av konsekvensen:
Deltagande i projektet Fossilfritt som drivs av Biogas Öst och fyra länsstyrelser. Kostnaden är
30 000 kr per år t.o.m. 2020.
Totalt 30 tkr

Verksamhet/område:

Folkhälsa och miljö

Beskrivning av konsekvensen:
Kommunen har sedan flera år en funktion på halvtid som miljösamordnare. Den externa
finansieringen finns inte längre kvar och behöver ersättas med finansiering genom kommunens
egna budgetmedel.
Totalt 350 tkr

Område upplevelser
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1. Verksamhet/område: Område Upplevelser/Besöksnäring
En utökning av tjänsten som turistkoordinator
Beskrivning av konsekvensen:
Turismen är en växande näring. För närvarande har vi endast avsatt lönemedel för 25 % tjänst
som Turistkoordinator, tillfälligt har vi utökat den tjänsten till 50 % och tagit av medel för
guideverksamheten på slottet då denna är vilande under renoveringen. Turistkoordnatorn har
samlad kunskap om och kontakt med våra besöksmål och besöksnäringsföretag samt med
regionala nätverk kring turism, våra och våra ”Info Points”. Turistkoordinatorn bemannar vår
turisbyrå. Turistkoordinator ansvarar också för materialproduktionen av vår turistbroschyr, våra
programblad, våra kartor – Sörmlandskartan, Hjälmarkartan, samt mat- och boende kartor.
Turistkoordinatorn ansvarar också för information till våra olika digitala kanaler och webbsidor
samt för turisbyråverksamheten i tätorten, samt övrig marknadsföring och kommunikation i
största allmänhet.
Förslag på åtgärder
Utöka tjänsten som turistkoordinator från idag 25 % tjänstgöringsgrad till 100 %
tjänstgöringsgrad vilket kräver ett ökat löneanslag på 330 000 kr 2019.
Totalt 330 tkr

2. Verksamhet/område: Område Upplevelser/Besöksnäring
Drift av digitala system
Beskrivning av konsekvensen:
För att kunna rationalisera, effektivisera, kundanpassa och samordna våra lokalbokningssystem,
biljettbokning, schemaläggning, kassaförsäljning, bokning av guider och visningar,
inpasseringssystem med låssystem etc., behöver vi investera i ett nytt Smart Visitor System och
för att öka upplevelsen på slottet en app-tjänst för guidade turer och interaktivitet typ
OnSpotStory krävs förutom en investering i programvaran en årlig driftskostnad.
Förslag på åtgärder
En årlig kostnad för licenser, drift och support av de digitala systemen 200 000 kr 2019.
Totalt 200 tkr

Kommunikationsenheten
1. Verksamhet/område:

KOMMUNIKATIONSENHETEN - IT

Beskrivning av konsekvensen:

Utifrån de IT-projektplaner som kommunens verksamheter jobbar med ser vi att vi kommer ha
svårt att räcka till resursmässigt på befintlig personalstyrka. Konsekvenserna kommer bli att
införande av projekten kommer att ta längre tid eller behöver hanteras av externa konsulter som
bekostas av respektive verksamhet.
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Förslag på åtgärder

Utöka personalstyrkan inom IT med ytterligare en nätverks tekniker
Totalt 500 tkr

2. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN - KOMMUNIKATION
Beskrivning av konsekvensen
Behovet av att kommunicera fortsätter att öka, allt från att sätta Vingåkersbygden på kartan, öka
attraktionen kring arbetsgivarvarumärket som till att skapa underlag som att ge medborgarna
möjlighet till information och dialog, och detta med fler olika kommunikationsvägar och sätt.
Konsekvenserna att endast ha en kommunikatör är att en större prioritering behöver göras, t ex
avstå från kommuntidningen, inte själva ta fram underlag så som mässmaterial till annonser och
broschyrer. Detta skulle innebära utökade kostnader på verksamheterna då visst arbete behöver
läggas ut på extern part. Dessutom finns inge övrig kommunikationskompetens ute i
verksamheten för att hantera den egna verksamhetens information/kommunikation utan mycket
går via de centrala kommunikatörerna.
Förslag på åtgärder
Permanenta projektanställning till fast anställning alternativt förlänga projektet. Projektet går ut
augusti 2019.
Totalt 170 tkr och år 2020 beräknas 500 tkr.
3. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN - IT
Beskrivning/konsekvens
För att hålla en god drift behövs ett utbytesprogram (byggd på 4-årscykel) där det framgår
förutsättningarna – både ekonomiskt och vilka IT-verktyg som ingår. Vid en första begränsning
om endast PC (stationära datorer, exkl pedagoger och elevers) innebär det 500 PC. Vid ett
utbytesprogram innebär det en kostnad på ca 875 000 kr/år (beräknat på att en PC kostar ca
7 000 kr/st).
Utbytesprogrammet innebär en ökad kvalitet för respektive användare.
Förslag på åtgärder
Idag finns 375 000 kr avsatt, det saknas 500 000 kr.
4. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN
Beskrivning/konsekvens
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För att kunna ge kommunens invånare en smidigare hantering av sina vardagsärenden. En etjänstportal kostar ca 40 000 kr i investering, därutöver ca 100 000 kr/år i drift. E-tjänsteportalen
har obegränsat antal e-tjänster och är byggd på s k Open spource som ger verksamheterna
möjlighet att själva skapa e-tjänsterna. (se investeringar)
Förslag på åtgärder
Ta ställning till om Vingåkers kommun ska införa e-tjänster, och om ja, på vilket sätt, budget och
ansvar.
Totalt 100 tkr
5. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN - NÄMND
Beskrivning/konsekvens
Årlig driftkostnad ca 50 000 kr (alt 100 000 kr i investering + 20 000 kr/år i drift) för modul
Terminator. Denna modul möjliggör optimal gallring av handling och ärende och är en
förutsättning för att uppfylla GDPR och annan lagstiftning.
För att kunna utveckla digital ärendehantering och mötesprocess i framtiden behövs ytterligare
utveckling av ärendehanteringssystemet. (se investeringar)

Förslag på åtgärder
Säkerställa budget om 50 000 kr för att kunna följa GDPR och övrig lagstiftning.
Totalt 50 tkr

Ekonomienheten
1. Verksamhet/område: Ekonomienheten
Beskrivning av konsekvensen:
Ekonomienhetens budget skrevs upp till 2018 med anledning av det nya ekonomisystemets högre
kostnader för drift och årlig avskrivning. Hur väl budgeten för 2018 kommer att stämma med de
faktiska kostnaderna återstår att se. I nuläget finns inget behov av reviderad budget.
Förslag på åtgärder: inga åtgärder.
2. Verksamhet/område: Upphandling
Beskrivning av konsekvensen:
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Kostnaderna för upphandlingar utökades budgetmässigt till 2018. Utfallet i bokslutet för 2017
indikerar att budgeten ligger någotsånär rätt. Inget behov av revidering till 2019.
Förslag på åtgärder:
Inga åtgärder, men möjligen att en del av upphandlingskostnaderna för större investeringsprojekt
ska inrymmas i investeringen redovisningsmässigt framöver. Detta borde medföra en positiv
konsekvens på driftbudgeten samtidigt som det är svårt att i förväg uppskatta hur mycket tid och
kostnad som varje enskild upphandling kommer att kräva.
3. Verksamhet/område: Bidrag och Avgifter
Beskrivning/konsekvens:
Kostnaderna för kommunbidrag till VSR, Viadidakt och Kollektivtrafiken ska erhålla full
kostnadstäckning från kommunfullmäktige. Underlag erhålles i samband med medlemssamråd
och ägarsamråd under våren.

Personalenheten
1. Verksamhet/område: Personalenheten – rekrytering
Beskrivning av konsekvensen:
Centraliserad rekryteringssamordning. Projektet är inte utvärderat men mycket uppskattat. Skapar
professionalism i rekryteringarna och underlättar för rekryterande chefer.
Förslag på åtgärder
Skapa en permanent samordnad rekryteringsprocess samt att permanent arbeta med empolyer
branding.
Totalt 500 tkr

1. Verksamhet/område: Personalenheten - extratjänster
Staten finansierar 2018 kommunens arbete med extratjänster med 350 000 kr. Beslut om statlig
finansiering för 2019 är ännu inte taget och utan ett sådant stöd behöver arbetet finansieras med
kommunens egna budgetmedel.
Totalt 350 tkr
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Område samhällsbyggnad
Verksamhet/område: Tekniska enheten, Hyra SEB-lokal
Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnadsenheten har flyttat till nya lokaler för att frigöra utrymme i kommunhuset.
Förslag på åtgärder:
Ny hyreskostnad inklusive skrivare mm. Diskussioner om hyran pågår men är ännu inte
avsliutade. Bedömningen av kostnaden är därför preliminär.
Totalt 300 tkr

Verksamhet/område: Tekniska enheten, Inbrottslarm
Beskrivning av konsekvensen:
Kommunen har investerat pengar i ett system för inpassering. Det består av ett "taggsystem" där
alla medarbetare har en "tagg" och en kod för att komma in i skolor, förskolor och kommunens
övriga lokaler. Systemet behöver skötas och servas. I dagsläget har kommunen inget serviceavtal
för att byta ut delar som har tjänat ut.
Förslag på åtgärder:
Införa ett serviceavtal. Ta fram en summa för utbyggnad och utbyte av delar i systemet.
Totalt 50 tkr
Verksamhet/område: Område samhällsbyggnad, Landsbygdsstrategin +
Varumärkesplattformen
Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnad har uppdraget att genomföra landsbygdsstrategin och varumärkesplattformen.
För det kommer det att behövas driftspengar, dels för att införa arbetet i organisationen, dels för
att arbeta utåt och implementera det här i Vingåkersbygden.
Förslag på åtgärder:
Utarbeta och genomföra en strategi för införandet av en arbetsmodell som passar Vingåker
Totalt 100 tkr
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Verksamhet/område: Område samhällsbyggnad, Digitalisering
Beskrivning/konsekvens:
Strategin för digitalisering ska färdigställas under 2018, det innebär att vi under 2019 ska införa
strategin i hela kommunen. Det kommer att generera kostnader för utbildning och införande.
Förslag på åtgärder:
Utbildning av personal, införandet av servicetjänster i kransorterna.
Totalt 150 tkr

Verksamhet/område: Område samhällsbyggnad, Kosten
Beskrivning/konsekvens:
Införa tillagningskök på fler skolor/förskolor
Förslag på åtgärder:
Utbildning av personal, för att genomföra projektet.
Totalt 50 tkr

SAMMANSTÄLLNING

2019

2020

2021

AV DRIFT
Verksamhet
Miljösamordnare

Behov

Åtgärder/

Behov

Åtgärder/

Beho

Åtgärder/

tkr

besparing

tkr

besparing

v tkr

besparing

350

Utökning 50%

350

tjänst
Folkhälsa och miljö
Område upplevelser

30
330

Projekt fossilfritt

Utökning 50%

350

tjänst
30

Projekt

Utökning 50%
tjänst

30

Projekt

fossilfritt

fossilfritt

Utökad tjänst

Utökad tjänst

Utökad tjänst

turistkoordinator

turistkoordinat

turistkoordinat
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or
Område upplevelser

200

Drift av IT-

200

system
Kommunikation IT

500

or

Drift av IT-

200

system

Nätverkstekniker

500

system

Nätverksteknik

500

er
Kommunikation

170

Kommunikatör

500

Drift av ITNätverkstekni
ker

Kommunikatör

500

Kommunikatö
r

Kommunikation IT
Kommunikation (se

Se investering nedan*
100

e-tjänsteportal

100

e-tjänsteportal

100

e-tjänsteportal

50

Tilläggsmodul

50

Tilläggsmodul

50

Tilläggsmodul

investering)
Kommunikation nämnd (se
investering)
Personalenheten

500

Rekryterings

513

samordning
Ekonomienheten
Område Samhällsbyggnad,
tekniska enheten Hyra
Område Samhällsbyggnad,
tekniska enheten inbrottslarm

300

Hyra SEB-lokal

Rekryterings

525

samordning

Rekryterings
samordning

306

Hyra SEB-loka

306

Utbyte/inköp

50

Hyra SEBloka
Utbyte/inköp

50

serviceavtal

50

Område Samhällsbyggnad,
landsbygdsstrategin +
varumärke
Område Samhällsbyggnad,
digitalisering

100

Ta fram en
strategi för
införande
Ta fram en
strategi

100

Arbeta med
strategin

100

Arbeta med
strategin

150

Genomföra
strategin,
utbildning

150

Område Samhällsbyggnad,
kosten

50

Genomföra
strategin,
servicelösningar
Införa
tillagningskök,
utbildning

Totalt

150

Införa
tillagningskök,
utbildning

2 880

50

Införa
tillagningskök,
utbildning

3 239

50

2 955

MALL FRAMTIDA
INVESTERINGAR
Investering

Planerad

Planerad

Planerad

Påverkan

resursåtgån

resursåtgån

resursåtgån

driftbudget

g 2019 (tkr)

g 2020 (tkr)

g 2021 (tkr)

,
+/- tkr/år
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Område upplevelser

Smart Visitor

100

25

25

200

200

200

500

500

500

Tillagningskök 200
Mark och
1 000
exploatering,
köpa och sälja
mark

200
1 000

200
1 000

2 250

1 925

1 925

System
Område upplevelser

Onspotstory

100

APP
Område upplevelser

Ljudteknik PAsystem

Komunnikationsenheten

Utbytesporgra
m PC

Komunnikationsenheten

e-tjänsteportal

50

Komunnikationsenheten

alt

100

licenskostnad
tilläggsmodul
Område samhällsbyggnad
Område samhällsbyggnad

SUMMA
Mall upphandlingsbehov
Föremål för
Kategori
upphandling
Bladserver
IT
Switchar
IT
Ramavtal PC
e-tjänstportal
Årsredovisnin
g 2018
korrektur/layo
ut
Finansiella
tjänster
(banktjänster
och
koncernkredit)

IT
Digitalisering

Direkt/
upphandling

Drift/
invest
Inv
Inv

Upphandling
Direkt
DU

Leasing Tid punkt
ja/nej
Nej
2019
Nej
2019/2020/
2021
Nej
2019
Nej
2019
Nej
Jan 2019

Upphandling

Nej

Drift

Direkt
Direkt

Vår 2019

Inv
Drift
Drift
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

69 (x)

Ks §

KS 2017/125

Rökfritt Sverige 2025 – Tobacco Endgame
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Vingåkers kommun stödjer projektet ”Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025”.
Sammanfattning av ärendet
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Projektet
syftar till att få till stånd ett nationellt politiskt beslut om ett slutmål för rökningen.
Projektet Tobacco Endgame föreslår ett politiskt beslut om att halvera antalet rökare
till 2025. Detta innebär att färre än 5 procent av Sveriges befolkning ska vara
dagligrökare år 2025. Rökning bidrar till ohälsa, förtidig död, lidande och
samhällskostnader och bör därför kraftigt reduceras.
Genom att stödja Tobacco Endgame ställer vi oss bakom följande tre punktsatser:
Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaksförebyggande insatserna.
Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då tobaksrökningen ska vara kraftigt
begränsad.
Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till
målet.
Regeringen har ställt sig bakom att fasa ut rökningen till 2025 genom den nationella
ANDT-strategin. 175 organisationer, företag och myndigheter, inklusive Landstinget
Sörmland, stöder Tobacco Endgame i nuläget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-02-20
Protokollsutdrag från Landstinget i Sörmland, § 89/16
Pressmeddelande från regeringskansliet, 2017-10-03
Kunskapsunderlag för Tobacco Endgame

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-02-20
Vår handläggare

Siri Ward
0151-19392,
siri.ward@vingaker.se

Rökfritt Sverige 2025 - Tobacco Endgame
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta


Vingåkers kommun stödjer projektet ”Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige
2025”

Sammanfattning

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt.
Projektet syftar till att få till stånd ett nationellt politiskt beslut om ett slutmål för
rökningen.
Projektet Tobacco Endgame föreslår ett politiskt beslut om att halvera antalet
rökare till 2025. Detta innebär att färre än 5 % av Sveriges befolkning ska vara
dagligrökare år 2025. Rökning bidrar till ohälsa, förtidig död, lidande och
samhällskostnader och bör därför kraftigt reduceras.
Genom att stödja Tobacco Endgame ställer vi oss bakom följande tre punktsatser:



VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE_Tobacco
Endgame



Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaksförebyggande
insatserna.
Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då tobaksrökningen ska
vara kraftigt begränsad.
Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process
som leder till målet.

Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Regeringen har ställt sig bakom att fasa ut rökningen till 2025 genom den
nationella ANDT-strategin. 175 organisationer, företag och myndigheter,
inklusive Landstinget Sörmland, stöder Tobacco Endgame i nuläget.

Bakgrund

Tobacco Endgame initierades av Tobaksfakta - oberoende tankesmedja som är en
ideell förening som arbetar på uppdrag av 16 medlemsorganisationer. Exempel på
medlemsorganisationer är Läkare mot tobak, Cancerfonden, Astma- och
allergiförbundet och Tandvård mot tobak.
Ärendet om uppmaning att Vingåkers Kommun ska ställa sig bakom Tobacco
Endgame presenterades i kommunfullmäktige 2017-04-10, Dnr 125/2017.
Beslutet som togs då var att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med underlag för beslut i frågan om deltagande.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Vingåkers kommun ställer sig bakom
förslaget eftersom det ger en tydlig signal att vi vill sänka antalet dagligrökare i vår
kommun som en del i arbetet för ökad folkhälsa och välbefinnande.
Konsekvenser

Att ställa sig bakom Tobacco Endgame är inte förenat med några extra utgifter
utan blir en del av det strategiska tobakspreventiva arbetet i kommunen.
Bilagor

1. Ett kunskapsunderlag med bakgrundsfakta för kommuner som vill
medverka till en minskad rökning i Sverige
2. Protokollsutdrag Sörmlands landstingsfullmäktige §89/16 Rökfritt Sverige
2025- Tobacco Endgame, 2016-06-24
3. Pressmeddelande från regeringskansliet, ”tobacco Endgame” del av
regeringens ANDT-strategi

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
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Siri Ward
Samordnare miljö och folkhälsa

Ralf Hedin
Kommunchef

23

LANDSTINGET SÖRMLAND
Landstingsfullmäktige

§ 89/16

PROTOKOLL

DATUM

D[ARIENR

2016-06-14

LS-LEDlS-0001-2S

Rökfritt Sverige 2025 - Tobacco Endgame

Diarienummer:

LS-LED 16-0579

Behandlat av
lLandstingsstyrelsens hållbarhetsberedning
2 Landstingsstyrelsen
3 Landstingsfullmäktige

Mötesdatum
2016-05-18
2016-05-24
2016-06-14

Årendenr
§ 8/16
§ 127/16
§ 89/16

Landstingsfullmäktiges beslut
Landstinget Sörmland ställer sig bakom det nationella projektet "Tobacco
Endgame - Rökfritt Sverige 2025".

Yrkanden
Ann-Sofie Jacobsson (MP), Lotta Back (V) och Gladys Silva Mory (MP)
yrkar bifall till landstings styrelsens forslag.
Proposition
Ordforanden Åsa Kratz (S) ställer landstingsstyrelsens fOrslag under
proposition och finner att det bifalls.
Sammanfattning
Landstinget Sörmland fOreslås ställa sig bakom det nationella projektet
"Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025", som syftar till ett nationellt
politiskt beslut om en utfasning av rökningen till år 2025.
Landstinget Sörmland har som mål att bli Sveriges friskaste län 2025 och i
det hälsofrämjande arbetet är ett av målen att andelen rökare i befolkningen
ska minska.
"Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025" föreslår ett nationellt politiskt
beslut om ett måldatum (år 2025) för en halvering av antalet rökare i
befolkningen (under 5 procent) och en därtill hörande handlingsplan som
består av Tobakskonventionens rekommenderade åtgärder. Detta for att
bidra till att lidande och kostnader för onödig ohälsa och fortida död
minskar.

Landstinget Sörmland

Repslagaregatan 19

611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15

Tfn 0155-24 50 00

E-post landstinget.sormland@dll,se

I
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LANDSTINGET SÖRMLAND
Landstingsfullmäktige

PROTOKOLL

DATlIM

DIARIENR

2016-06-14

LS-LEDl5-0001-25

Arbetet i landstinget påverkas i hög grad av nationella beslut. Ett nationellt
beslut om en utfasning av rökning för att antalet dagligrökare i Sverige ska
halveras till år 2025 ger samtidigt kraft och tydlighet till Landstinget
Sörmlands egna tobakspreventiva arbete.
Att "ställa sig bakom" Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025" innebär
att man bejakar följande:
• vi forstår bakgrunden och behovet av att skärpa den
tobaksforebyggande strategin
• vi stödjer arbetet for ett nationellt politiskt beslut om att ett årtal ska
preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad
• vi stödjer en bred opinionsbildning for ett politiskt beslut med
inriktningen "Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025"
Att stödja projektet är ett naturligt steg i landstingets arbete med att minska
invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar samt landstingets
omfattande vårdinsatser och kostnader.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 24 maj, § 127/16
Protokollsutdrag landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning den 18 maj,
§ 8/16
Tjänsteutlåtande 2016-03-14
Tobakskonventionen - Statens folkhälsoinstitut
Pressmeddelande regeringen - Tobacco Endgame - ANDT strategin

Beslutet expedieras till
J an Grönlund, landstingsdirektör
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef verksamhets- och
ledningsservice
Katarina Östergren, enheten för hållbar utveckling
Akten

Landstinget Sörmland

Repslagaregatan 19

611 88 Nyköping

Fax 0155-2891 15

Tfn 0155-24 50 00

E-post landstinget.sormland@dll.se
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"Tobacco Endgame" del av regeringens ANDT-strategi - Regeringen.se

Sida l av 2

. . Regeringskansliet

Arkiv: Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
03 oktobe r 2014 - 27 juli 2017

"Tobacco Endgame" del av
regeringens ANDT-strategi
Under 2015 har regeringen gjort en översyn av
inriktningen på den framtida politiken för alkohol-I
narkotika- dopnings- och tobakområdet (ANDT). I
skrivelsen redogör regeringen för en förnyad men
fortsatt samlad strategi för ANDT-politiken.

Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDTområdet har en viktig roll för att nå det målet.
Stratergin omfattar åtgärder och insatser på samtliga områden
och beskriver vad som behöver göras under den kommande
femårsperioden för att ta sikte på det övergripande målet om ett
samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska
och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk. Den tidigare strategin har saknat en tydlig
strukturanalys och strategin har reviderats för att stärka
jämställdhets- och barnperspektivet och bättre spegla
regeringens politik.
Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för
sjukdom och för tidig död. I strategin ställer sig regeringen
därför bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige till år 2025.
- Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning och 100000
personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar i Sverige. Med
regeringens nya ANDT-strategi flyttar vi fram positionerna

http://www.regeringen.se/pressmeddelande 2016/02/tobacco-endgame-del-av-reg ri...

2018-02-26
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ytterligare för att nå målet om att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälsominister
Gabriel Wikström.

Fakta om "Tobacco Endgame"
"Tobacco Endgame" eller "Rökfritt Sverige 2025" är ett
opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer
som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att enas kring ett
måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte
längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Kontakt
Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsmi nister
Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-40 5 10 00

Genvägar

> En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken 2016-2020

Publicerad 09 februari 2016

Den här sidan är uppmärkt med följande
kategorier:
Folkhälsa och idrott
Rättsväsendet

Gabriel Wikström

Sjukvård

Socialdepartementet

Pressmeddelande

Social omsorg

Ungdomspolitik

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/20 16/02/tobacco-endgame-del-av-regeri...

2018-02-26
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Ett kunskapsunderlag med bakgrundsfakta för
kommuner* som vill medverka till en minskad
rökning i Sverige – och därmed en förbättrad
folkhälsa

Yrkesföreningar
mot tobak

* Ett underlag anpassat för landsting och regioner har också tagits fram.

Reviderad april 2017
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Ett kunskapsunderlag för kommuner som vill medverka till en minskad rökning
i Sverige – och därmed en förbättrad folkhälsa
Globala aspekter…
Tobaksrökningen är ur medicinsk, social, miljömässig, etisk och samhällsekonomisk synvinkel ett av
världens allvarligaste folkhälsoproblem. Och samtidigt ett av de bäst förebyggbara. Allt fler länder
bestämmer sig därför att med hjälp av olika åtgärder minska användningen av de produkter som
under det senaste århundradet dödat fler individer än världskrig och farsoter tillsammans - sex
miljoner människor varje år. Denna långdragna hälsokatastrof har startats och underhållits av en
global tobaksindustri som - trots samhällets ökande insikt om tobaksbrukets effekter - kunnat
förhindra, förminska och försena åtgärder ägnade att långsiktigt minska bruket.
WHO har genom sin Tobakskonvention (2003)1 och FN genom sitt NCD-initiativ (Non Communicable
Diseases, icke smittbara sjukdomar)(2012)2 uppmärksammat problematiken och försett
medlemsländerna med en rad åtgärder som erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaksbruket och
därmed förbättra folkhälsan. Ett minskande tobaksbruk ingår också i Agenda30-arbetet som nyligen
påbörjats i Sverige (SDG).
Några länder har i linje med detta beslutat om ett måldatum som ett förtydligande av målet för
tobakskonventionens åtgärder, nämligen ett samhälle fritt från tobak. Ett måldatum har preciserats
då tobaksrökning ska ha minskat till mindre än 5 procent av befolkningen – och därmed inte längre
utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Exempel på sådana länder är Nya Zeeland vars politiska
ambition är att vara ”praktiskt taget” rökfritt år 2025, Irland (2025), Finland (2030) och Skottland
(2034). Att genom ett politiskt beslut sätta ett tidsbestämt mål och se innehållet i
tobakskonventionen som vägen dit har fått namnet Tobacco Endgame – innebärande ett
perspektivskifte som bidrar till ett ökat fokus på kraftfulla åtgärder för ett minskat tobaksbruk.
… och svenska
I Sverige har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess medlemsorganisationer
(www.tobaksfakta.se)3 2013 tagit initiativet till en svensk version – Tobacco Endgame - Rökfritt
Sverige 2025. Fokus ligger i första hand på cigarettrökningen. Det förebyggande arbetet för att
minimera tobaksbruket i stort, alltså också användningen av snus, vattenpipa och e-cigaretter, ska
fortsätta – i enlighet med Sveriges åtagande i tobakskonventionen! - men får ha sin egen tidtabell.
Vårt förslag innebär att regeringen inom innevarande mandatperiod (2014-2017) fattar ett
principbeslut om ett måldatum - vårt förslag år 2025 - då daglig rökning ska ha minskat till mindre än
fem procent i den vuxna befolkningen. Denna målsättning bedömer vi som realistisk förutsatt att en
åtföljande handlingsplan omfattar implementering av tobakskonventionens breda åtgärder (bilaga
1).
Parallellt noterar vi i den nya ANDT-strategin 2016-2020 en skärpning av målsättningen för barn och
unga: antalet som börjar använda tobak (överhuvudtaget) ska successivt minska – tidigare gällde det
att minska tidig debut.
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En fortsatt bred opinionsbildning är nödvändig…
Tre av fyra rökare uppger att de vill komma ur sitt beroende. Inga föräldrar vill att deras barn ska
börja röka eller snusa. Opinionsundersökningar visar att en betydande majoritet av svenska folket vill
ha ökade begränsningar av tobaksindustrins marknadsföring och ökat skydd mot passiv rökning.
Erfarenheten från de senaste decennierna är dock skrämmande. Med hjälp av gigantiska resurser
demonstrerar tillverkare, marknadsförare och handel sin strategi att förhindra, förminska och
försena samhällets försök att införa ett begränsande regelverk till skydd för sina medborgares hälsa.
Industrins försåtliga argument om frihet, njutning etc färgar debatten tillsammans med enskilda
debattörers nikotinberoende som beskrivs som ett medvetet och fritt val.
Det är lätt att förstå att politiska församlingar kan känna tveksamhet inför beslut som utmanar denna
massiva påverkan. Därför behöver politiken ett brett stöd i befolkningen.
Ambitionen i regeringsförklaringen 2016 - och återkommande 2017 - är att ”sluta påverkbara
hälsoklyftor inom en generation”. ”Regeringen ställer sig därför bakom målet om att nå ett rökfritt
Sverige till år 2025” (En samlad strategi för ANDT-politiken 2016-2020 (Skr.2015/16:86)).
Det är gott och väl. Men för att nå målet för 2025 krävs en åtföljande handlingsplan, en nationell
kraftfull ledning av genomförandet och en adekvat finansiering. Detta har vi (i mars 2017) ännu
inte sett konkretiserat. Därför fortsätter Endgame-initiativet som ett opinionsbildningsprojekt för
att försöka förmå regeringen att förtydliga sina ambitioner.
Att ”ställa sig bakom” Endgame-strategin innebär att man bejakar följande tre punkter (mars 2017):
vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksförebyggande strategin;
vi stödjer principen att ett årtal preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad;
vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Ett ökande stöd…
I mars 2017 har ett 140-tal organisationer uttryckt sitt stöd för Endgame-initiativet. De flesta är inte
oväntat verksamma inom hälso- och sjukvården – se www.tobaksfakta.se3 Men mobiliseringen av
stödjande organisationer i alla samhällssektorer fortsätter!

… också från kommunerna
Sveriges kommuner har betydande uppgifter i det tobaksförebyggande arbetet, t ex tillsyn av handel
med tobak (åldersgräns, skyltning och egentillsyn), upprätthållande av rökfria miljöer – både egna
och vid upphandling av annan utförare - samt information/utbildning. Omsorg om de som drabbats
av sjukdom p g a sin rökning utgör också en stor ekonomisk börda för kommunerna.
Vårt första upprop till landets kommuner i mars 2016 om Endgame-initiativet har hittills (mars 2017)
resulterat i att drygt 20 kommuner tagit beslut att ställa sig bakom målet 2025. Den politiska
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3
ledningen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade i november 2016 att ”ställa sig
bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre än 5 % i
befolkningen till 2025.” (Meddelande från styrelsen nr 7/2017).
Vi har noterat att ett ökande antal kommuner har kontaktat sina respektive länsstyrelser i denna
fråga - som en del av samarbetet inom ANDT-området. En tredjedel av länsstyrelserna har hittills
fattat stödjande beslut – se www.tobaksfakta.se.

Varför bör kommunen besluta att stödja tanken på ett nationellt måldatum?
Av flera lika viktiga skäl – som dessutom hänger ihop …
i) för att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar, inte minst
bland unga, och minska kostnader för omfattande vård- och omsorgsinsatser;
ii) för att bidra till den egna personalens hälsa;
iii) för att ett behov av ökade insatser kan förutses p g a rökvanor i vissa grupper av nyanlända;
iv) för att öka stödet för ett regeringsbeslut om en nationell handlingsplan. En sådan är för övrigt
avgörande för framgång med det lokala/regionala förebyggande arbetet!
v) för att den egna kommunen ska vara förberedd den dag ett nationellt beslut kommer – och då inte
behöva riskera att detta uppfattas som ett besvärande beslut ”uppifrån”.
vi) för att bidra i implementeringen av tobakskonventionen (bilaga 1) – med fokus på de åtgärder
som är tillämpbara på regional nivå.

Vad kan ett politiskt beslut i kommunen innehålla?
i) att kommunen ställer sig bakom initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
ii) att kommunen deltar aktivt i opinionsbildningen tillsammans med andra kommuner och SKL för att
få till stånd en nationell handlingsplan.
iii) att kommunen – utan att invänta nationellt beslut - vidareutvecklar eget pågående
tobaksförebyggande arbete utifrån tobakskonventionens åtgärder enligt bilaga 1.

Bakom detta dokument står:
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, kontakt: Göran Boëthius, ordf. - boethius@tobaksfakta.se
Yrkesföreningar mot Tobak, YmT, kontakt: Lena Sjöberg, kanslichef. – lena@ymtkansli.org
TobaksPreventiva nätverket Landsting och Regioner, TPLR, kontakt: Ywonne Wiklund, ordf. –
ywonne.wiklund@vll.se. Lista på kontaktperson i varje län finns på: www.luftkonferens.nu
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Bilaga 1
Tobakskonventionen – världens första folkhälsokonvention och hur den kan stimulera det
tobaksförebyggande arbetet i Sverige. Tobakskonventionen, Rapport 2009:04 Statens Folkhälsoinstitut – kan
1
laddas ned på följande länk: Tobakskonventionen
Tobakskonventionens mål:
(*= tillämpbara på regional/lokal nivå)
Målet för denna konvention och dess protokoll är att skydda nuvarande och framtida generationer från de
förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering
för tobaksrök, genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av tobakskontrollåtgärder på
nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och
exponeringen för tobaksrök.
Vägledande principer (art 4):
Informera varje person om hälsokonsekvenserna av tobaksbruk *
Mobilisera starkt politiskt engagemang *
Stödja allsidiga åtgärder på flera områden och samordna dessa *
Förhindra att människor börja använda tobak (i alla former!) och att de exponeras för tobaksrök *
Ta hänsyn till sociokulturella och könsspecifika aspekter i utformningen av åtgärderna för
tobakskontroll *
Inkludera det civila samhället i arbetet *
Allmänna skyldigheter (art 5):
Utveckla multisektoriella nationella strategier, planer och program i enlighet med konventionen
Inrätta och finansiera en stark nationell samordnande funktion för arbetet
Inför effektiv lagstiftning för att minska tobaksbruket
Skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra krafter inom tobaksindustrin *
Samarbeta internationellt för att uppnå konventionens mål
Ta fram finansiella resurser för att genomföra konventionen
Åtgärder för att minska efterfrågan:
Kontinuerlig prishöjning (över index)
Skydd mot exponering för tobaksrök *
Reglering av innehåll, information, förpackning, märkning, reklam, marknadsföring, sponsring
Utbildning, information, allmän upplysning *
Tobaksavvänjning *
Åtgärder för att minska tillgången till tobak:
Olaglig handel *
Försäljning till och av minderåriga *
Stöd till ekonomiskt bärkraftiga alternativa verksamheter
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Bilaga 2
Fakta om tobaksrökningens omfattning och effekter – nationellt,
regionalt och lokalt
Rökningens omfattning
I Sverige
Dagligrökning 9 % (Kv/M; 10/8 %), då och då - rökning 5 % (5/6 %). 4
Ojämlikheten i rökvanor och därmed i ohälsa, mellan samhällsgrupper är betydande.
Utbildningsnivå: 12 % är dagligrökare i gruppen med förgymnasial utbildning medan 5 % är
dagligrökare bland de med eftergymnasial.
Sysselsättning: 19 % röker bland sjukpenningtagare och 8 % bland yrkesarbetande. 4
Gravida kvinnor röker vid inskrivning på MVC, 6 % (2014). Bland barn (0-4 veckor), födda 2014 hade
11 % minst en förälder som rökte.5
Bland ungdomar är det 8 % av pojkarna och 12 % av flickorna i årskurs 9 som klassificeras som rökare
(både sporadiska och frekventa rökare) och i årskurs 2 i gymnasiet är det 23 % av pojkarna och 26 %
av flickorna som röker. 6
Andelen barn 2011 med minst en förälder som röker dagligen var bland 8 månader gamla 7,5
procent, bland 4-åringar 9,6 procent och bland 12-åringar 11 procent – genomgående med tydlig
skillnad utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. 7
Exponering för andras tobaksrök bland vuxna publiceras i maj 2017 i Folkhälsomyndighetens
Miljöhälsoenkät.
I vårt län
Länkar till Folkhälsomyndigheten:
Tobaksvanor – regionala resultat, 2016 Länken innehåller tobaksvanor per län och kommungrupp.4
Folkhälsodata – faktablad Länken innehåller bakgrundsfakta bl a om rökvanor bland gravida och
spädbarnsföräldrar samt dödlighet i lungcancer och KOL, sid 18) 8

Konsekvenser för hälsa, miljö och ekonomi
I Sverige
Antal insjuknade årligen av rökning: ca 100 000, 78 % i cancer, lungsjukdom och/eller hjärtkärl sjukdom, flest i lungsjukdom. 9
Antal avlidna årligen av rökning: ca 12 000, 98 % i samma sjukdomsgrupper som ovan, flest i cancer.9
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Tobaksrökning kom 2010 på fjärde plats bland de tio riskfaktorer som orsakar störst
sjukdomsbörda, betydligt större än alkohol och narkotika. Den övervägande delen av förlorade
levnadsår berodde på förtida död i cancer och hjärtkärlsjukdom. 10
Samhällskostnaden för rökningen har beräknats till 30 miljarder kronor årligen, till allra största delen
orsakad av sjukskrivning för rökrelaterad sjukdom. 11
I vårt län
Hänvisning till bilaga 3 med en schabloniserad fördelning per län (efter befolkningsstorlek) av
ovanstående nationella data avseende antal insjuknade, antalet döda och samhällskostnad betingade
av tobaksrökning.
Extra kostnader för rökande personal är 45 000 kr per rökare och år genom åtta extra sjukdagar per
år samt rökpauser på 30 min per arbetsdag. 12

Förväntade effekter av minskad rökning
I Sverige
En simuleringsstudie som utförts på Socialdepartementet visar uppskattade konsekvenser på
sjukdomsprevalens, vårdkonsumtion, sjukfrånvaro och förtidspension av en simulerad nedtrappning
av rökningen från dagens nivå 2015 till noll 2025.
Resultatet visar att medellivslängden ökar med 0,34 år i hela befolkningen och att 27 500
kvalitetsjusterade levnadsår1 sparas in om ett rökstopp införs. Vidare leder stoppet till en minskad
sjukvårdskonsumtion motsvarande 1 miljard kronor per år. Andelen personer med behov av
hemtjänst och särskilt boende minskar. En friskare befolkning med färre förtidspensioneringar ger
ytterligare 6 miljarder kronor per år i minskade kostnader tack vare minskat produktionsbortfall. 13
Ytterligare en hälsoekonomisk beräkning tillhandahålls via Hälsokalkylatorn som finns på Nätverket
Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård (HFS) hemsida. 14

1

Kvalitetsjusterade levnadsår, eller QALY efter engelskans "Quality-Adjusted Life Years", är ett mått med vilket man kan väga olika
medicinska insatser mot varandra. Idén bygger på att man skall inte enbart ta hänsyn till hur många år extra som olika medicinska insatser
kan ge utan också ta hänsyn till kvalitén på dessa år. En fullt frisk person anses ha värdet 1 och en död har värdet 0. Ett år i full hälsa
motsvarar 1 QALY.
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Bilaga 3 Rökningens hälsoeffekter och samhällskostnader
Enligt Socialstyrelsens rapport, Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, 2014
beräknas årligen 100 000 personer i Sverige insjukna i rökrelaterad sjukdom som kräver sjukhusvård.
Antalet personer som avlider av sin rökning uppskattas till 12 000 årligen.
Rökningen har beräknats kosta det svenska samhället 30 miljarder kronor varje år i sjukvård och
produktionsbortfall. Bolin K.& Lindgren B. 2004 Rökning: Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader.
Nedanstående tabell visar en schablonberäkning av hur insjuknande, dödsfall och totalkostnad
fördelar sig på länen med hänsyn endast tagen till länens andel av befolkningen. Ansvarig för
beräkningarna är Yrkesföreningar mot Tobak.
Län

Invånare

% av Sveriges Antalet insjuknade Antal
Samhällsbefolkning
per år
dödsfall kostnader
per år miljoner SEK
per år

Blekinge län

152 315

1,59 %

1600

210

477

Dalarnas län

276 555

2,89 %

2900

380

867

Gotlands län

57 241

0,60 %

600

80

180

Gävleborgs län

276 637

2,89 %

2900

380

867

Hallands län

304 116

3,18 %

3200

420

954

Jämtlands län

126 201

1,32 %

1300

175

396

Jönköpings län

339 116

3,55 %

3600

470

1 065

Kalmar län

233 548

2,44 %

2450

320

732

Kronobergs län

185 887

1,95 %

1950

255

585

Norrbottens län

248 637

2,60 %

2600

340

780

Skåne län

1 263 088

13,22 %

13200

1740

3 966

Stockholms län

2 127 006

22,26 %

22300

2938

6 678

Södermanlands

274 723

2,87 %

2900

380

861

Uppsala län

341 977

3,58 %

3600

470

1 074

Värmlands län

273 080

2,86 %

2860

378

858

Västerbottens län

260 217

2,72 %

2720

360

816

Västernorrlands
län
Västmanlands län

241 981

2,53 %

2530

330

759

256 224

2,68 %

2680

350

804

Västra Götalands
län
Örebro län

1 600 447

16,75 %

16750

2200

5 025

283 113

2,96 %

2960

390

888

Östergötlands län

433 784

4,54 %

4540

600

1 362

9 555 893

100,00 %

100 000

12000
personer

30 miljarder

TOTALT
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Remissvar - Sportcenter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att:
o samråd med Vingåkers kommunfastigheter ta fram en utvecklingsoch lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar i
Vingåkers kommun
o presentera ett förslag för genomförandet av planarbetet med tidplan
och budget senast november 2018
o i planarbetet särskilt värna dialogen med föreningsliv, idrottsförbund
och medborgare
Sammanfattning av ärendet
30 september 2013 lämnade Åke Tholin (V) in en motion till kommunfullmäktige om
”möjligheterna att kunna få en konstgräsplan i Vingåker”.
2014 lämnar Vingåkers IF in en skrivelse ”Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö” (kfn
33/2014:1) till kultur- och fritidsnämnden som överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut.
2014- 09-15 (dnr 174/2014) beslutar kommunstyrelsen att: ”uppdrar till
kommunchefen att bilda en arbetsgrupp där representanter från kultur- och
fritidsförvaltningen, barn – och utbildningsförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen och Vingåkers Kommunfastigheter AB ingår för att se
över möjligheterna att utveckla ett sportcentrum vid Vidåker/Hansjö utifrån inkommen
skrivelse. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen den 27 oktober 2014”
2015-08-07 svarar kommunledningsförvaltningen på motion från Åke Tholin (V) om
”möjligheten att kunna få en konstgräsplan” ”Förvaltningen beklagar det dröjda
svaret, vilket beror på att projektet, ombyggnad och upprustnings av Slottskolan
(Vidåker) inte kommit igång som tänkt. Sporthallens renovering är enbart inomhus.
Ombyggnation av skolan påverkar hur ett sportcentrum med konstgräs ska utformas.
Under hösten 2015 kommer en projektplan av Slottskolan att presenteras. När det
gjorts kan en utredning initieras som tittar över möjligheter till att utveckla ett
sportcentrum med konstgräsplan samt ett kulturcentrum i Vingåker. Självklart
kommer föreningslivet att vara en viktig samtalspart.”
En av de politiska prioriteringarna i kommunens strategiska inriktning 2016-2019 är
”att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan”.
2017 får områdeschef Johan Tranquist uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
sportcenter och våren 2017 anlitas konsulten Johan Faskunger ProActivity AB för att
göra en förstudie ”Nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar för
idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker”. Förstudien innefattar både
föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med företrädare för
föreningslivet i Vingåkers kommun.
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Under hösten 2017 genomfördes en föreningsträff där resultatet av förstudien
presenterades.
Kommunstyrelsen beslöt (dnr 174/2017) därefter att låta skicka ut förstudien
”Nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar för idrott, spontan-idrott
och friluftsliv i Vingåker” på remiss till idrotts- och partipolitiska föreningarna i
kommunen.
Kommunen har mottagit 10 remissvar varav från tre partipolitiska föreningar, fyra
idrottsföreningar samt tre remissvar utan avsändare.
Alla 10 remissvaren är eniga om att Vingåkers kommun ska satsa resurser på idrottoch fritidsanläggningar. 9 remissinstanser tycker att kommunen ska anlägga ett
sportcentrum.
På frågan om varför kommunen ska satsa resurser på idrott- och fritids-anläggningar
anges bland annat folkhälsoperspektivet, meningsfull fritids för barn- och ungdomar,
främja idrottsverksamhet året runt och göra Vingåker mer attraktivt.
På frågan om vilken anläggningsfrågor kommunen ska prioritera finns en stor bredd
på svaren och prioriteringsordningen. Här finns förslag på att prioritera nuvarande
anläggningars drift och underhåll och på att höja standarden på anläggningarna i
småorterna till att prioritera konstgräsplan, sporthall, ridanläggning, elljusspår mm.
På frågan varför kommunen ska anlägga ett sportcenter återkommer svar om att möta
framtidens behov, meningsfull fritid för barn- och ungdomar, utveckla ett bredare
idrottsutövande och stort behov av inomhushall.
På frågan vad ett sportcenter bör innehålla varierar också svaren från att spegla
kommunens föreningsliv, bredda utbudet, konstgräsplan, inomhushall, friidrott,
ishockey, beachvolley och boule.
Områdeschefens ståndpunkt
Remissvaren ger snarlika svar som förstudiens intervjuer och enkäter gett, d.v.s.
svaren beror på vem man frågar och att föreningarna självklart pratar i egen sak.
Det är dock uppenbart att det finns ett behov av att rusta och underhålla befintliga
anläggningar i kommunen både i centralorten men också ute i de övriga tätorterna, att
det finns behov av en konstgräsplan med träningsmöjligheter för fotbollen under
vinterhalvåret, att det finns behov av en ny sporthall samt önskemål om andra
träningsytor och faciliteter för att bredda utbudet av träningsmöjligheter i kommunen.
Behoven inkluderar även anläggningar för det rörliga friluftslivet.
Tillgång till anläggningar för idrott och rekreation stärker möjligheterna för
föreningslivets utveckling och spontanidrott – och främjar kommunmedborgarnas
fysiska och psykiska hälsa.
Om nu kommunen ska satsa resurser på att underhålla och utveckla kommunens
nuvarande och framtida anläggningsbestånd och tillgodose de önskemål och behov
som finns kommer det med största sannolikhet att krävas en
utvecklings/lokalförsörjningsplan innehållande en prioriteringsordning för de framtida
investeringarna. Då de enskilda föreningarns egna upplevda behov kan uppfattas som
Justerandes sign
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likvärdiga i många stycken, kommer det i slutändan att krävas politiska beslut kring
denna prioriteringsordning.
Att behoven är många och stora är uppenbart och att underhålla och rusta befintliga
anläggningar viktigt, så även att utveckla det rörliga friluftslivet. Att fortsätta utveckla
Slottskoleområdet till en attraktiv miljö både för skolan/fritidsgården, föreningslivet
och de boende i området skulle vara väl så lämpligt och ytterligare bidra till att öka
kommunens attraktivitet och även bidra till att utveckla kommunens besöksnäring.
Områdeschefen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen - i
samråd med Vingåkers kommunfastigheter och vid behov externa konsulter - i
uppdrag att ta fram en utvecklings- och lokalförsörjningsplan för kommunens idrottsoch fritidsanläggningar med förslag på prioriteringsordning. Och att först presentera
ett förslag för genomförandet av planarbetet med tidplan och budget senast november
2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-20
Sammanställning av remissvar, 2018-03-20
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Kommunstyrelsen

Datum

2018-03-20
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Remissvar Sportcenter
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att:




i samråd med Vingåkers kommunfastigheter ta fram en utvecklings- och
lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar i Vingåkers
kommun
presentera ett förslag för genomförandet av planarbetet med tidplan och
budget senast november 2018
i planarbetet särskilt värna dialogen med föreningsliv, idrottsförbund och
medborgare

Beskrivning av ärendet

30 september 2013 lämnade Åke Tholin (V) in en motion till kommunfullmäktige
om ”möjligheterna att kunna få en konstgräsplan i Vingåker”.
2014 lämnar Vingåkers IF in en skrivelse ”Sportcentrum vid Vidåker/Hansjö” (kfn
33/2014:1) till kultur- och fritidsnämnden som överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
2014- 09-15 (dnr 174/2014) beslutar kommunstyrelsen att: ”uppdrar till
kommunchefen att bilda en arbetsgrupp där representanter från kultur- och fritidsförvaltningen,
barn – och utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Vingåkers
Kommunfastigheter AB ingår för att se över möjligheterna att utveckla ett sportcentrum vid
Vidåker/Hansjö utifrån inkommen skrivelse. Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen den
27 oktober 2014”
2015-08-07 svarar kommunledningsförvaltningen på motion från Åke Tholin (V)
om ”möjligheten att kunna få en konstgräsplan” ”Förvaltningen beklagar det dröjda svaret,
vilket beror på att projektet, ombyggnad och upprustnings av Slottskolan (Vidåker) inte

Verksamhetsområde upplevelser
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Säfstaholms slott • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 95
E-post: kultur@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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kommit igång som tänkt. Sporthallens renovering är enbart inomhus. Ombyggnation av skolan
påverkar hur ett sportcentrum med konstgräs ska utformas. Under hösten 2015 kommer en
projektplan av Slottskolan att presenteras. När det gjorts kan en utredning initieras som tittar
över möjligheter till att utveckla ett sportcentrum med konstgräsplan samt ett kulturcentrum i
Vingåker. Självklart kommer föreningslivet att vara en viktig samtalspart.”
En av de politiska prioriteringarna i kommunens strategiska inriktning 2016-2019
är ”att utveckla ett sportcentrum med en konstgräsplan”.
2017 får områdeschef Johan Tranquist uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
sportcenter och våren 2017 anlitas konsulten Johan Faskunger ProActivity AB för
att göra en förstudie ”Nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar
för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker”. Förstudien innefattar både
föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med företrädare för
föreningslivet i Vingåkers kommun.
Under hösten 2017 genomfördes en föreningsträff där resultatet av förstudien
presenterades.
Kommunstyrelsen beslöt (dnr 174/2017) därefter att låta skicka ut förstudien
”Nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar för idrott, spontan-idrott och
friluftsliv i Vingåker” på remiss till idrotts- och partipolitiska föreningarna i
kommunen.
Kommunen har mottagit 10 remissvar varav från tre partipolitiska föreningar, fyra
idrottsföreningar samt tre remissvar utan avsändare.
Alla 10 remissvaren är eniga om att Vingåkers kommun ska satsa resurser på
idrott- och fritidsanläggningar. 9 remissinstanser tycker att kommunen ska anlägga
ett sportcentrum.
På frågan om varför kommunen ska satsa resurser på idrott- och fritidsanläggningar anges bland annat folkhälsoperspektivet, meningsfull fritids för barnoch ungdomar, främja idrottsverksamhet året runt och göra Vingåker mer
attraktivt.
På frågan om vilken anläggningsfrågor kommunen ska prioritera finns en stor
bredd på svaren och prioriteringsordningen. Här finns förslag på att prioritera
nuvarande anläggningars drift och underhåll och på att höja standarden på
anläggningarna i småorterna till att prioritera konstgräsplan, sporthall,
ridanläggning, elljusspår mm.
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På frågan varför kommunen ska anlägga ett sportcenter återkommer svar om att
möta framtidens behov, meningsfull fritid för barn- och ungdomar, utveckla ett
bredare idrottsutövande och stort behov av inomhushall.
På frågan vad ett sportcenter bör innehålla varierar också svaren från att spegla
kommunens föreningsliv, bredda utbudet, konstgräsplan, inomhushall, friidrott,
ishockey, beachvolley och boule.
Områdeschefens ståndpunkt

Remissvaren ger snarlika svar som förstudiens intervjuer och enkäter gett, d.v.s.
svaren beror på vem man frågar och att föreningarna självklart pratar i egen sak.
Det är dock uppenbart att det finns ett behov av att rusta och underhålla
befintliga anläggningar i kommunen både i centralorten men också ute i de övriga
tätorterna, att det finns behov av en konstgräsplan med träningsmöjligheter för
fotbollen under vinterhalvåret, att det finns behov av en ny sporthall samt
önskemål om andra träningsytor och faciliteter för att bredda utbudet av
träningsmöjligheter i kommunen. Behoven inkluderar även anläggningar för det
rörliga friluftslivet.
Tillgång till anläggningar för idrott och rekreation stärker möjligheterna för
föreningslivets utveckling och spontanidrott – och främjar kommunmedborgarnas
fysiska och psykiska hälsa.
Om nu kommunen ska satsa resurser på att underhålla och utveckla kommunens
nuvarande och framtida anläggningsbestånd och tillgodose de önskemål och
behov som finns kommer det med största sannolikhet att krävas en
utvecklings/lokalförsörjningsplan innehållande en prioriteringsordning för de
framtida investeringarna. Då de enskilda föreningarns egna upplevda behov kan
uppfattas som likvärdiga i många stycken, kommer det i slutändan att krävas
politiska beslut kring denna prioriteringsordning.
Att behoven är många och stora är uppenbart och att underhålla och rusta
befintliga anläggningar viktigt, så även att utveckla det rörliga friluftslivet. Att
fortsätta utveckla Slottskoleområdet till en attraktiv miljö både för
skolan/fritidsgården, föreningslivet och de boende i området skulle vara väl så
lämpligt och ytterligare bidra till att öka kommunens attraktivitet och även bidra
till att utveckla kommunens besöksnäring.
Områdeschefen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i samråd med Vingåkers kommunfastigheter och vid behov externa konsulter - i
uppdrag att ta fram en utvecklings- och lokalförsörjningsplan för kommunens
idrotts- och fritidsanläggningar med förslag på prioriteringsordning. Och att först
presentera ett förslag för genomförandet av planarbetet med tidplan och budget
senast november 2018.
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Kommunledningsförvaltningen
Område upplevelser
Johan Tranquist
Områdeschef

43

1 (4)

Datum

2018-03-20

Sammanställning av remissvar ”Sportcenter”
Totalt 10 remissvar
 tre partipolitiska föreningar
 fyra idrottsföreningar
 tre remissvar utan angiven avsändare
Ska Vingåkers kommun satsa resurser på idrotts- och fritidsanläggningar
och i så fall varför?
Ja 10 st.
Nej 0 st.
 Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I centralorten är det svårt för
föreningar att få halltider. Driftsbidraget till föreningar med egna anläggningar
bör ses över.
 Med en meningsfull och hälsosam fritid håller vi barn och ungdomar borta
från destruktiv tillvaro. Stigande hälsoproblem bör också stoppas
 För att ungdomar Skall ha vettiga fritidsaktiviteter.
 För främjandet av idrott, fritidsverksamhet året om. Viktigt för att sysselsätta
barn och ungdomar.
 Av flera skäl vilket framgår i den rapport som lämnats. Fysisk aktivitet bidrar
otvetydigt till bättre folkhälsa. För det behövs bra och tillgängliga anläggningar
såväl för spontana som organiserade aktiviteter som möjliggör detta. Ett annat
viktigt skäl är att bra anläggningar ökar kommunens attraktivitet.
 Göra Vingåker ännu mera attraktivt. Meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
åldrar. Integrationen underlättas. Folkhälsan gynnas.
 Just nu är det väldigt svårt för mindre klubbar/privatpersoner/privatgrupper
att få någon tid alls i nuvarande anläggningar.
 Självklart, behovet är stort och befintliga kommunala anläggningar är slitna.
Anläggningsbristen är idag en begränsande faktor för fler föreningar. Det är
dock viktigt att de beslut som tas vid sådana investeringar speglar de behov
som finns och att beslutsunderlaget är grundligt utrett.
 Då man kan nyttja olika arenor året runt ur folkhälsosynpunkt är det en fördel
då man idag är mycket stillasittande.
Vilken anläggningsfråga tycker du Vingåkers kommun ska prioritera och i
så fall varför?
 Prioriteringarna måste utgå från tydliga och dokumenterade behov, inte
allmänt tyckande eller för att vinna politiska poänger.

Kommunledningsförvaltningen Område upplevelser
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Säfstaholms slott • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 95
E-post: kultur@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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1:a prioritet
 Komplettera Kvarnängshallen i Högsjö med fler omklädningsrum och läktare.
En mindre lokal för kök/café möjliggör en större nyttjandegrad för
kommunen.
 En hall med golfsimulator gärna kombinerad med t.ex. bowling.
 Högre standard på småorternas anläggningar.
 Ekbackskyrkan innebandyklubb kan bara utifrån våra behov i första hand
prioritera byggande av en ny sporthall. I dag har vi inte möjlighet att utöka vår
verksamhet.
 Se till att föreningarnas och kommunens nuvarande anläggningar hålls i gott
skick, gäller hela kommunen. Viktigt att alla får möjlighet till idrott och
frisksport.
 Sporthall/sportcenter.
 Fullstor uppvärmd konstgräsplan vid Slottsskolan, alternativt en konstgräsplan
minst 50 x 60 m i en multiarena.
 En ny sporthall.
 Sportcenter med sporthall eftersom föreningarna efterfrågar mer träningstider.
2:a prioritet
 Multiarena/större hall i Vingåker så att alla sporter får plats.
 Drift och underhåll på tekniska, t.ex. klippning, snöplogning.
 Ryttarföreningens satsning vid sin anläggning. Förening som har många
flickor som medlemmar. Satsar även på nationella tävlingar vid Vårnäs.
 Elljusspår i Vingåkers södra område.
 Anläggningar för friidrottsverksamhet såsom löparbanor etc.
 Konstgräsplan.
 Att stötta de befintliga föreningarna i de upprustningsarbeten som behövs och
att bistå ekonomiskt till driften.
3:e prioritet
 En total upprustning av Vingåkers IF. Lokalerna är inte speciellt
välkomnande.
 Stöttning övrigt underhåll av anläggningar.
 Österåkers IS planerade investering.
 Konstfrusen ishockeyrink.
 Konstgräsplan då man får belägg för att det ej är en belastning för naturen.
4:e prioritet
 Ny sporthall
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Ska Vinåkers kommun anlägga ett Sportcenter och i så fall varför?
Ja 9 st.
Nej 1 st.
Utbyggande av anläggningar måste utgå från en plan som bygger på de verkligt
dokumenterade behov som finns. Av ekonomiska skäl tror vi att en utbyggnad av
ett sportcenter måste ske etappvis och att det inte får bli en kompromiss där
ingens behov till fullo tillgodoses. Bättre att vänta än att bygga fel.
Varför:
 Möta framtidens behov.
 Meningsfull fritid med hälsa som tema stärker alla barn och unga.
 För att få en bättre gemenskap bland ungdomar. För at ungdomar skall
komma igång och röra på sig.
 För att utveckla ett bredare idrottsutövande för fler sporter.
 Stort behov av ny inomhushall. En hall som håller de nationella måtten för
volleyboll och innebandy. En ny hall ger även träningsmöjligheter för andra
idrotter.
 Skapa möjlighet att fler ska kunna nyttja inomhusträningsmöjligheter.
 Att få en social träffpunkt där man kan mötas i olika aktiviteter. Att även
skolan och personer med olika funktionsnedsättningar kan delta och utnyttja
sportcentret.
Vad bör ett Sportcenter innehålla:
 Det behövs inventeras då föreningarna har olika behov och vad skolan och
kommunen har för behov.
 Den bör spegla kommunens föreningsliv, fotboll, innebandy, volleyboll,
gymnastik och styrka.
 En hall där man kombinerar olika idrotter tex bowling, golfsimulator, friidrott,
gym mm.
 En anläggning med ett brett utbud för många sporter.
 Det är de verkliga dokumenterade behoven som ska styra, inte allmänt
tyckande.
 Stort behov av ny inomhushall. En hall som håller de nationella måtten för
volleyboll och innebandy. En ny hall ger även träningsmöjligheter för andra
idrotter Om och när ekonomin tillåter kan ytterligare projekt tillföras och
konstgräsplan.
 Möjligheter till många olika sporter typ, fotboll, innebandy, löpning,
cirkelträning och gymnastik. Skulle också kunna innehålla mötesrum till
klubbar som ej har egna klubblokaler.
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Ett sportcenter bör innehålla nuvarande sporthall, nuvarande tennishall,
fullstor konstgräsplan, löparbanor mm för friidrott, ishockeyrink samt
nuvarande beachvolleyplan.
Pulkabacke, isbana (basket sommar) skidspår (löpslinga sommar) Beachvolley,
utegym, fotboll (mindre plan) boulebana.

Övrigt
 Att få tillbaka en bowlinghall tror vi också skulle vara attraktivt.
 De ekonomiska förutsättningarna måste tas i beaktande vid bygget av ny
inomhushall. Det rörliga friluftslivet bör också få sin del.
 Om motionsspår anläggs mellan Folkparken och Dammsdal skulle man med
fördel samtidigt anlägga några spår för MTB cykling och man skulle kunna
anlägga en mindre teknikbana i aslutning till folkparken för att öka
tillgängligheten att cykla på anlagda banor i direkt anslutning till samhället.
 Boulebana kan vara bra ur ett socialt perspektiv då det är en fördel att blanda
alla åldersgrupper. Dock finns det redan boulebanor i Vingåker så det kan
diskuteras och bortprioriteras om så behövs. Ge i uppdrag åt kultur- och fritid
att göra en tillgänglighetsanalys så att man får åtgärdsförslag för att förbättra
tillgängligheten för personer med bestående funktionsnedsättningar. Mer och
bättre träningstider för de yngre.
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Ks §

KS 2018/70

Revidering av bolagsordning – Vingåkers
Kommunfastigheter AB
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ändrar bolagsordningen för Vingåker kommunfastigheter
AB så att syftet med bolagets verksamhet även innefattar att inom bolagets
verksamhetsområde utveckla energiförsörjningen (§ 3).
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommunfastigheter har i ägardialogen uttryckt önskemål om en utökning av
syftet med bolagets verksamhet att också omfatta att inom bolagets
verksamhetsområde utveckla energiförsörjning. Bolaget menar att det ligger både
miljömässiga och ekonomiska fördelar med en sådan förändring.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget. Tvärtom är det positivt att
Vingåkers Kommunfastigheter AB agerar offensivt och prövar sånt som inte är gjort
tidigare. Den andan är viktig inte bara för bolaget utan också för kommunkoncernen i
sin helhet och för kommunens utveckling och förmåga att möta förändringar i
omvärlden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-02-19
Reviderad bolagsordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-02-19
Vår handläggare

Ralf Hedin
0151-191 62
ralf.hedin@vingaker.se

Dnr 2018/70

Ändring i bolagsordning för Vingåkers
kommunfastigheter AB
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att


Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att ändra bolagsordningen
för Vingåker kommunfastigheter AB så att syftet med bolagets
verksamhet även innefattar att inom bolagets verksamhetsområde utveckla
energiförsörjningen (§ 3).

Ärendet

Vingåkers kommunfastigheter har i ägardialogen uttryckt önskemål om en
utökning av syftet med bolagets verksamhet att också omfatta att inom bolagets
verksamhetsområde utveckla energiförsörjning.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen, med stöd av
kommunledningsförvaltningen och vd för Vingåkers kommunfastigheter.
Förvaltningens ståndpunkt

Vingåkers kommunfastigheter har i ägardialogen uttryckt önskemål om en
utökning av syftet med bolagets verksamhet att också omfatta att inom bolagets
verksamhetsområde utveckla energiförsörjning. Bolaget menar att det ligger både
miljömässiga och ekonomiska fördelar med en sådan förändring.

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

49

2 (2)

Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget. Tvärtom är det positivt att
Vingåkers Kommunfastigheter AB agerar offensivt och prövar sånt som inte är
gjort tidigare. Den andan är viktig inte bara för bolaget utan också för
kommunkoncernen i sin helhet och för kommunens utveckling och förmåga att
möta förändringar i omvärlden.
Bilagor

Bolagsordning för Vingåkers kommunfastigheter AB, med förslag till ny skrivelse
i§3
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 3.37

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 125
Reviderad av Kommunfullmäktige 2018-x-x. § x

Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB
Org.nr: 556675-5038
§ 1 Firma

Bolagets firma är Vingåkers Kommunfastigheter AB
§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands Län.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett fastighetsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom
Vingåkers kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller
tomträtter för kommunal verksamhet och industriändamål, därmed förenlig
verksamhet samt att inom sitt verksamhetsområde utveckla energiförsörjning.

VK400S v1.0 040416 L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Kallelser 2018\Handlingar till KS au 180322\10. Ändring av bolagsordning vkfab\Flik 3.37 Bolagsordning för
Vingåkers Kommunfastigheter AB 2018.doc

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med
optimalt resursutnyttjande främja försörjningen av fastigheter för kommunal
verksamhet samt industriändamål inom Vingåkers kommun i enlighet med de
kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL såvida inte lag eller
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers kommun
§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.
§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter med lika
många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun för tiden från den
ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande i bolagets styrelse.
§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad
revisor med suppleant. Revisorns och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall
kommunfullmäktige i Vingåkers kommun utse en lekmannarevisor och en
suppleant.
§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.
§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. stämmans öppnande
2. val av ordförande för stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. godkännande av dagordning
5. val av en eller två justeringsmän
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrapport,
8. beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
10. val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen
§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
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§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vingåkers kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.
§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.
§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Vingåkers kommun.
__________
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Reviderad resursfördelningsmodell – För fördelning av
budgetramar
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med budget 2019 anta en reviderad
resursfördelningsmodell för Vingåkers kommun där prislappar från Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) skattemodell används där det är relevant för
åldrarna 1-5, 6, 7-15, 16-18 samt 65-79, 80-89 samt 90+ vid tilldelning av
ekonomisk ram.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i SKL:s prislappar ingår även medel för centrala
resurser. Nämnderna ska därför tilldelas 96 procent av prislappens belopp.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nuvarande resursfördelningsmodell som tillämpats sedan 2015 innebär
att det görs ett befolkningsantagande som underlag till beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Vidare sker årlig uppräkning avseende kostnader för
löneökningar, indexuppräkning av hyror och lokalvård samt för visst köp av
verksamhet. Vidare får verksamheterna inom förskola, skola och äldreomsorg
procentuell upp-/eller nedräkning av befintlig budgetram utifrån prognostiserad
befolkningsförändring mellan åren. Nuvarande modell har inte något ”tak” för hur
kostnadsökningar matchas med förväntade skatteintäkter.
Kommunledningsförvaltningen fick i november 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att se över nuvarande modell och har tagit fram ett förslag till reviderad
modell.
Förslag på reviderad resursfördelningsmodell utgår dels från den befolkningsprognos
som årligen beställs från SCB/Statisticon och som bearbetas av kommunledningsgruppen och dels från Sveriges Kommuner och Landstings prislappar i skattemodellen. Kommunens befolkningsprognos beräknas både på totalnivå, men också per
åldersgrupp. Därefter sker beräkningarna i olika steg. Summan av de totala
skatteintäkterna beräknas, vilket utgör ”taket” i modellen, det vill säga hur mycket
pengar finns det att hantera kommande år. När summan av de totala skatteintäkterna
beräknats, öronmärks en viss procent till finansiella poster. Det innebär att medel
läggs undan för överskottsmål (resultat), demografisk reserv (central buffert),
räntekostnader samt andra gemensamma kostnader. I nästa steg används prislapparna
för åldersgrupperna 1-5, 6, 7-15, 16-18 samt 65-79, 80-89 samt 90+ i den skattemodell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram. SKLs modell tar hänsyn till
respektive kommuns strukturella förutsättningar och ska ge kommunerna samma
ekonomiska förutsättningar oavsett struktur. En viss del av prislapparna (beräknat till
4 procent) ska täcka gemensamma kostnader varför 96 procent av prislapparna i SKLs
modell multipliceras med det beräknade antalet personer som finns i befolkningsprognosen för de aktuella befolkningsgrupperna. Därefter räknas det resterande
beloppet fram genom att ta summan av skatteintäkter och generella statsbidrag minus
finansiella poster minus prislappsberäkningen. Återstående belopp är den summa som
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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av kommunfullmäktige ska prioriteras och fördelas till övriga verksamheter inom
kommunstyrelsen och nämnderna. Inför fullmäktiges beslut om prioriteringar ska
nämnderna komma in med underlag som belyser konsekvenser jämfört med tidigare
fastställd flerårsplan för det aktuella året och om eventuellt förändrade behov
föreligger för budgetåret. Nämndernas underlag presenteras i samband med dialogdag
2 i maj.
Beslutsunderlag
Beskrivning av reviderad resursfördelningsmodell, ”Vingåkersmodellen”
Räkneexempel på den reviderade modellen
Skattemodellen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55

vingaker.se

1 (5)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2018-04-24
Handläggare

Anders Nordling
Elin Höghielm
Diarienummer

Reviderad resursfördelningsmodell – för fördelning
av budgetramar
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
 att från och med budget 2019 anta en reviderad resursfördelningsmodell för
Vingåkers kommun där prislappar från Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) skattemodell används där det är relevant för åldrarna 1-5, 6, 7-15, 1618 samt 65-79, 80-89 samt 90+ vid tilldelning av ekonomisk ram.
 I SKL:s prislappar ingår även medel för centrala resurser. Nämnderna ska
därför tilldelas 96% av prislappens belopp.
Beskrivning av ärendet
Kommunens nuvarande resursfördelningsmodell som tillämpats sedan 2015 innebär
att det görs ett befolkningsantagande som underlag till beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Vidare sker årlig uppräkning avseende kostnader för
löneökningar, indexuppräkning av hyror och lokalvård samt för visst köp av
verksamhet. Vidare får verksamheterna inom förskola, skola och äldreomsorg
procentuell upp-/eller nedräkning av befintlig budgetram utifrån prognostiserad
befolkningsförändring mellan åren. Nuvarande modell har inte något ”tak” för hur
kostnadsökningar matchas med förväntade skatteintäkter.
Kommunledningsförvaltningen fick i november 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att se över nuvarande modell och har tagit fram ett förslag till reviderad
modell.
Förslag på reviderad resursfördelningsmodell utgår dels från den befolkningsprognos
som årligen beställs från SCB/Statisticon och som bearbetas av kommunledningsgruppen och dels från Sveriges Kommuner och Landstings prislappar i skattemodellen. Kommunens befolkningsprognos beräknas både på totalnivå, men också per
åldersgrupp. Därefter sker beräkningarna i olika steg. Summan av de totala
skatteintäkterna beräknas, vilket utgör ”taket” i modellen, det vill säga hur mycket
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pengar finns det att hantera kommande år. När summan av de totala skatteintäkterna
beräknats, öronmärks en viss procent till finansiella poster. Det innebär att medel
läggs undan för överskottsmål (resultat), demografisk reserv (central buffert),
räntekostnader samt andra gemensamma kostnader. I nästa steg används prislapparna
för åldersgrupperna 1-5, 6, 7-15, 16-18 samt 65-79, 80-89 samt 90+ i den skattemodell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram. SKLs modell tar hänsyn till
respektive kommuns strukturella förutsättningar och ska ge kommunerna samma
ekonomiska förutsättningar oavsett struktur. En viss del av prislapparna (beräknat till
4 procent) ska täcka gemensamma kostnader, s k centrala resurser och gemensamma
overheadkostnader, varför 96 procent av prislapparna i SKLs modell multipliceras
med det beräknade antalet personer som finns i befolkningsprognosen för de aktuella
befolkningsgrupperna. Därefter räknas det resterande beloppet fram genom att ta
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag minus finansiella poster minus
prislappsberäkningen. Återstående belopp är den summa som av kommunfullmäktige
ska prioriteras och fördelas till övriga verksamheter inom kommunstyrelsen och
nämnderna. Inför fullmäktiges beslut om prioriteringar ska nämnderna komma in med
underlag som belyser konsekvenser jämfört med tidigare fastställd flerårsplan för det
aktuella året och om eventuellt förändrade behov föreligger för budgetåret.
Nämndernas underlag presenteras i samband med dialogdag 2 i maj.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen och diskuterats i
kommunledningsgruppen. Information har även lämnats till ordförandegrupp,
opposition och till den centrala samverkansgruppen. Förslaget till förändrad modell
har presenterats i samband med dialogdag 1 i mars. Kommunfullmäktige äger rum den
21 maj. På dialogdag 2 den 22 maj kommer det aktuella ekonomiska läget med
utgångspunkt från den reviderade resursfördelningsmodellen att redovisas. KF i juni
beslutar om nämndernas ekonomiska ramar i enlighet med förslaget till reviderad
resursfördelningsmodell.

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i november 2016 (§113) i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att se över nuvarande resursfördelningsmodell och återrapportera under
2017.
Den resursfördelningsmodell som tillämpats sedan budget 2015 i Vingåkers kommun
innebär att det görs ett befolkningsantagande som underlag till beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Vidare sker en årlig uppräkning avseende
kostnader för löneökningar, indexuppräkning av hyror och lokalvård samt för visst
köp av verksamhet. Vidare får verksamheterna inom förskola, skola och äldreomsorg
procentuell upp-/eller nedjustering av befintlig budgetram kopplat till befolkningsförändring mellan åren. Denna justering har inte haft någon begränsning utifrån
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volymen skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande modell har således inte
något ”tak” för hur kostnadsökningar matchas med förväntade skatteintäkter.
Diagrammet nedan visar hur den procentuella fördelningen av kommunens totala
budget har sett ut under åren 2013-2018. Skillnaden mellan åren är marginell, men är
för den sakens skull inte oväsentlig för respektive nämnd.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att den nuvarande resursfördelningsmodellen är i
behov av en revidering eftersom den är kostnadsdrivande och inte tar hänsyn till att
det finns ett ”tak” i form av volymen skatteintäkter och generella statsbidrag för ett
enskilt år. Förvaltningen hävdar att en resursfördelningsmodell ska vara enkel att
jobba med och enkel för beslutsfattaren att förstå. Modellen bör inte heller vara så
avancerad att det krävs åtskilliga arbetstimmar för att komma fram till i stort sett
samma procentuella fördelning av budgetramarna år från år.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
resursfördelningsmodell som tar sin utgångspunkt i de prislappar som fastställs för
verksamheter inom skola, vård och omsorg i det kommunala utjämningssystemet och
den skattemodell som SKL använder för samtliga kommuner.
Kommunledningsförvaltningen anser att fördelarna med den förändrade
resursfördelningsmodellen överväger nackdelarna eftersom förväntade skatteintäkter
och generella statsbidrag för budgetåret utgör ”taket” för hur mycket pengar som
kommunfullmäktige har att fördela till nämnderna.
De ekonomiska ramar som kommunstyrelsen och nämnderna erhåller från
kommunfullmäktige är nettoramar och de ska täckas av volymen skatteintäkter och
generella statsbidrag. I nämndernas detaljbudgetar finns både intäkter och kostnader
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som tillsammans utgör ett budgeterat netto. Det är detta netto (budgeterade intäkter
minus budgeterade kostnader) som ska motsvara den budgetram de fått från
kommunfullmäktige för ett enskilt år. Kommunledningsförvaltningen anser att
nämnderna ska jobba med bruttobudgetering, vilket innebär att samtliga intäkter och
kostnader ska budgeteras, det vill säga även riktade statsbidrag och de kostnader som
hänger samman med dessa. I den löpande redovisningen bokförs samtliga intäkter och
kostnader, varför det även i budgeten ska framgå vilka intäkter och kostnader som
planeras för ett enskilt år. Jämförelsen mellan utfallet i redovisningen och budgeten
blir inte korrekt, vilket exempelvis syns i kommunens resultaträkning för det senaste
året. Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader är avsevärt högre i
redovisningen än vad som budgeterats.
Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att det finns en centralt budgeterad
reserv, en buffert. I nuläget lägger kommunfullmäktige årligen i samband med beslut
om budget undan motsvarande 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till
en demografisk reserv i den finansiella verksamheten. Det är viktigt att eftersträva att
ha en central buffert bland de finansiella posterna, som kommunfullmäktige kan
besluta om att nyttja vid olika behov. Exempelvis när skatteprognoser förändras eller
vid större volymförändringar kopplat till befolkningsantalet. Därför anser
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktiges mål i samband med
fastställande av kommande års budget även fortsättningsvis ska vara att det öronmärks
till en central buffert (tidigare demografisk reserv).
Kommunledningsförvaltningen poängterar också vikten av att när kommunledningen
arbetar med befolkningsprognosen är det viktigt att samma antaganden om antalet
personer i de olika åldersgrupperna följer med och ligger till grund för beräkningar i
nämndernas budgetdokument.
Slutligen föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta att från och med budget 2019 anta en förändrad
resursfördelningsmodell för Vingåkers kommun där prislappar från Sveriges
Kommuner och Landstings skattemodell används där det är relevant för åldrarna 1-5,
6, 7-15, 16-18 samt 65-79, 80-89 samt 90+ vid tilldelning av ekonomisk ram.
Eftersom prislapparna också innehåller gemensamma kostnader, s k centrala resurser
och overheadkostnader föreslås tilldelningen till åldersgrupperna motsvara 96 procent
av prislapparna.
Utvärdering av förändrad resursfördelningsmodell bör ske om två år, i samband med
att arbetet påbörjas med budgetramarna för 2021 lämpligen på dialogdag 1 år 2020.
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Konsekvenser
Den förändrade resursfördelningsmodellen kommer att tillämpas från och med
kommunfullmäktiges beslut i juni om ekonomiska ramar till kommunstyrelsen och
nämnderna för åren 2019-2021.
Bilagor
Bilaga 1. Beskrivning av reviderad resursfördelningsmodell, ”Vingåkersmodellen”
Bilaga 2. Räkneexempel på den reviderade modellen
Bilaga 3. Skattemodellen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
Elin Höghielm
Ekonomichef
Anders Nordling
Budgetstrateg

60

Bilaga 1
Beskrivning av reviderad resursfördelningsmodell
Inledning
Kommunfullmäktige gav, 2016-11-28 i samband med beslut om kommunplan med budget 2017
och flerårsplan 2018-2019 §113 punkt 8, uppdrag till kommunstyrelsen att se över
resursfördelningsmodellen och återrapportera mars 2017.
Nuvarande modell
Den nuvarande resursfördelningsmodell som tillämpats de senaste åren i Vingåkers kommun
innebär en årlig uppräkning av
 befolkningsantagande för skatteintäkter och statsbidrag fastställs
 förväntade löneökningar
 indexuppräkning av hyror och lokalvård
 procentuell uppräkning för köp av verksamhet
 Inom verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg har förändringen av de
budgeterade ramarna byggt på procentuella befolkningsförändringar oavsett hur mycket
skatteintäkter som beräknats.
 Nämndernas budgeterade ramar visar netto. Det innebär att inom varje nämnd finns det
avgifter och andra intäkter, men också kostnader som gör att nämndens omslutning är
högre.
Behovet av förändring
Problemet med denna modell är att det inte funnits något tak som matchar förväntade
skatteintäkter med kostnadsökningar som demografin enligt modellen ska kompensera.
Beskrivning av reviderad modell
Förslag på ny reviderad modell utgår från
 den befolkningsprognos som i dagsläget beställs av Statisticon. Befolkningsprognosen
beräknas både på totalnivå, men också per åldersgrupp. Det är kommunledningen som
går igenom förutsättningar och förändringar av befolkning, nybyggnationer mm
tillsammans med Statisticon som i sin tur tar fram en befolkningsprognos.
 skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL). I skattemodellen som SKL
tar fram finns prislappar för några av åldersgrupperna. Det finns en modell som alla
kommuner använder sig av. Modellen tar hänsyn till respektive kommuns strukturella
förutsättningar och ska ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar oavsett
struktur.
 SKL´s prislappar multipliceras med det beräknade antalet personer som finns i
befolkningsprognosen.
 För de verksamheter som inte omfattas av prislapparna behöver kompensation av
löneökningar och andra uppräkningar ske på samma sätt som tidigare modell.
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Budgetprocessen
Februari

Kommunledningsgruppens beställning av befolkningsprognos samt
genomgång av planeringsförutsättningar såsom lön/prisuppräkningar
och mål.

Mars

Dialogdag 1. Politisk genomgång av aktuella
planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Jämförelse sker utifrån
KF senaste beslutade kommunplan med budget samt flerårsplan för
det aktuella året.

April

Nämnderna går igenom konsekvenser och belyser sina behov av
ramförändringar och beslut om eventuella äskanden.

Maj

Dialogdag 2. Samtliga nämnder och bolag redovisar och
kommenterar konsekvenser utifrån preliminärt tilldelade medel
utifrån senaste beslutade kommunplan med budget och flerårsplan.
Presentation av senaste skatteprognos och finansiella förutsättningar
inklusive prislappar.

Juni

KS förslag av mål och satsningar samt tilldelade medel till
nämndernas ramar
Central samverkansgrupp äger rum
KF beslut om dokumentet kommunplan med budget och flerårsplan,
del 1 innehållande de ekonomiska budgetramarna.

Juli-oktober

Nämnderna arbetar med sina nämndplaner och detaljbudgetar

November

KF beslut om dokumentet kommunplan med budget och flerårsplan,
del 2 slutlig version, samt skattesats

Vingåkersmodellen


Steg 1. Kommunledningen arbetar med befolkningsprognosen tillsammans med
Statisticon och beräknar antalet invånare för respektive åldersgrupp.



Steg 2. Modellen utgår från de totala skattintäkter som SKL beräknar, vilket visar de
intäkter som kommunen kan röra sig med och som utgör det så kallade taket.



Steg 3. När summan av de totala skatteintäkterna beräknats, lägger man undan en
procentsats till finansiella poster. Det innebär att medel tillförs demografisk reserv,
räntekostnader och överskottsmål samt andra gemensamma kostnader.



Steg 4. Ange prislappen från SKL som finns i skatteprognosen för åldersgrupperna 1-5
år, 6 år, 7-15 år, 16-18 år samt 65-79, 80-89 år och 90+.
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Steg 5. Prislappen multipliceras med antal personer i respektive åldersgrupp. Eftersom
prislapparna avser totala intäkter som även ska täcka gemensamma kostnader inom
exempelvis kommunstyrelsens förvaltning mm, föreslås att 96% beräknas av prislapparna
styrs till Barn-och utbildningsnämnden samt Socialnämnden.



Steg 6. Resterande belopp, skatteintäkt minus finansiella poster minus prislapparna, ska
sedan fördelas och beslutas av KF. Inför KF prioriteringar ska nämnderna komma in
med underlag om eventuellt förändrade behov för budgetåret. I samband med detta ska
också nämndens investeringsbehov lyftas fram med beskrivning av eventuell påverkan på
driften.

Vanligaste frågor
När fastställs prislapparna?
SKL gör en prognos i april inför nästkommande år utifrån preliminära uppgifter från
kommunernas räkenskapssammandrag och sedan gör SCB en prognos i september. Det innebär
att prislapparna i aprils skatteprognos kommer att användas och presenteras på dialogdag 2
Vad beslutar KF enligt den reviderade resursfördelningsmodellen?
KF fastställer alltid nämndernas nettoramar och beslutar om fördelningen av skatteintäkter enligt
skatteprognos från SKL´s cirkulär efter att prislapparna och finansiella poster är utfördelade. KF
kan därmed prioritera ökning samt minskning till alla nämnder. Eftersom prislapparna avser
totala intäkter som även ska täcka gemensamma kostnader föreslås att 96% av prislapparna styrs
till Barn-och utbildningsnämnden samt Socialnämnden, men kommunfullmäktige har årligen
möjlighet att ändra den procentsatsen.
Vad händer om skatteintäkterna beräknas blir högre eller lägre än budget?
Vid högre skatteintäkter får kommunen ett bättre resultat och ett starkare eget kapital
Vid lägre skatteintäkter finns en central buffert som får användas att kompensera försämrade
skatteintäkter. Om det inte finns tillräckligt med medel i bufferten kan kommunfullmäktige vid
behov besluta om besparingar.
Vad är central buffert och vad beslutas?
Den centrala bufferten bör vara minst 1 % av beslutad skatteprognos. Beslut om fördelning ur
den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med när kommunstyrelsens behandlar
kommunens delårsbokslut per augusti budgetåret.
Fördelning av medel ur den centrala bufferten fördelas i första hand inom tre områden
 Täcka negativt skatteutfall
 Täcka ökade pensionskostnader
 Demografiska variabler för barnomsorg, skola och äldreomsorg – samt ökade LSSkostnader och kostnader för särskola som inte kan förutses.
Vad händer om demografin för de åldersgrupper där prislappar beräknas, minska eller öka?
Vid färre antal barn/elever, äldre personer än budgeterat ska motsvarande kostnad/prislapp från
utjämningssystemet återbetalas till den gemensamma bufferten, eller om medel finns kvar i den
centrala bufferten efter fördelning, så ska dessa medel öka kommunens resultat. Beslut om
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fördelning ur den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med när kommunstyrelsens
behandlar kommunens delårsbokslut per augusti budgetåret.
Hur fungerar kostnadsutjämningen?
Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella kostnadsskillnader beroende på demografi,
invånarnas behov och produktionsvillkor (exempelvis löner och geografi). Den egna kommunens
behov jämförs med medelkommunens. Systemet går således alltid jämnt upp.
Grundtanken är att alla kommuner och landsting ska ha samma ekonomiska förutsättningar.
Kostnadsutjämningssystemet för kommuner består av flera delmodeller.
Gynnar kostnadsutjämningen ineffektiva kommuner?
Om en kommun är effektiv och producerar den tjänst de är ålagda att göra till en lägre kostnad
än andra (genomsnittet) straffas de inte genom ett lägre bidrag, alternativt en högre avgift. Det
motsvarande gäller för en kommun som är ineffektiv i sin produktion.
I kostnadsutjämningen använder man inte den enskilda kommunens kostnad utan ett
riksgenomsnitt för verksamheten
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Exempel på den reviderade resursfördelningen
Exemplet av den reviderade modellen är så likt som möjligt den av KF beslutade budgeten för
2018.
1)Befolkningen som är hämtad från Statisticons prognos ska multipliceras med bild 2
Befolkningsprognos per åldersgrupp
År 2018
503
720
105
973
353
1885
455
99

1-5 år
6-12 år fritidshem
6 år
7-15 år
16-18 år
65-79 år
80-89 år
9019-64

4802

Totalt

9175

2) I prislapparna, 100%, ingår även kommungensamma kostnader. Därför beräknas att 96% av
prislapparna får gå till BoU och SoC.
Cirkulär 17.47
Prislappar i kostnadsutjämning kr

1-5 år
6-12 år fritidshem
6 år
7-15 år
16-18 år
65-79 år
80-89 år
90-

År 2018

96%

99 843

95 849

16 376

15 721

56 508

54 248

105 530

101 309

128 872

123 717

19 168

18 401

120 257

115 446

302 042

289 960
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3) Bild 1 och 2 ger nedanstående peng. När prislappen för de olika åldersgrupperna är inlagda,
samt procent för finansiella poster på totala skatteintäkter beräknats, uppstår ett resterande
belopp som KF fördelar. I exemplet 218 mkr (se blå markering)
Peng i kr
1-5 år
6 år
6-12 år fritidshem
7-15 år
16-18 år
65-79 år
80-89 år
90-

2018
48 211 976
5 695 989
11 319 112
98 573 719
43 672 078
34 686 310
52 528 116
28 706 066

Summa

323 393 366

Varav BoU tilldelas
Varav Soc tilldelas

207 472 874
115 920 492

Totalt skatteintäkter
Finansen 1,6%
Avgår fördelning Bou, Soc
Rest att fördela

550 241 000
-8 803 856
-323 393 366
218 043 778

4) I den vänstra kolumnen visas procentuell fördelning som beslutas av KF. Den högra
kolumnen visar den totala ramen per nämnd.
Inom KS i sin tur fördelas bl.a. bidrag till kollektivtrafik, Viadidakt och VSR.
Inom BoU finns kulturskolan samt grundsärskola som inte ligger med i prislapparna. I de 40,7%
för SoC finns verksamheterna IFO och handikappomsorg.
Det innebär i exemplet att det totala beloppet för BoU är prislappar på 207,5 mkr plus 4,4 mkr
till kultursskola och grundsärskola mm är 211,8 mkr. Det totala beloppet för SoC är prislappar på
115,9 mkr plus 88,8 mkr till IFO och handikappomsorg mm är 204,7 mkr.
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47,60%
6,89%
2,80%
0,00%
2,00%
40,71%
100,00%
Summa
BoU o Soc
Till finansen
Summa

KS
KoT
Sam
Finans
BoU
SOC

Totalt
103 788 838
103 788 838
15 023 216
15 023 216
6 105 226
6 105 226
0
8 803 856
4 360 876 inkl prislapp 211 833 750
88 765 622 inkl prislapp 204 686 114
218 043 778
323 393 366
8 803 856
550 241 000

550 241 000

5) Kolumnen längst till vänster visar den av KF redan beslutade budgeten för 2018. De tre
kolumnerna till höger visar exempel på den nya modellen. Utgångsläget är beräknade
skatteintäkter på 550,2 mkr. Därefter sker avdrag för finansiella poster (-8,8) och prislappar
(-207,5 och -115,9). Mitten kolumnen visar resterande belopp (218 mkr) där KF beslutar om
procentuell fördelning per nämnd. Kolumnen längst till höger anger den totala ramen per nämnd.

Beslutade ramar 2018
Budget mkr
Skatteintäkt
Demografisk reserv
Finans

Ny modell
Rörliga uppgifter
Prislapp+finans
beslutas av KF
Prislappar
Rest %

550,2
-5,5
4,3

1,6%

Utfall
Summa

550,2

550,2

-8,8

-0,9
Rest %

218,0

-103,7

47,6%

-103,8

-103,8

KoF

-15

6,9%

-15,0

-15,0

Sam

-6,1

2,8%

-6,1

-6,1

BoU

-211,7

Pris

-207,5

2,0%

-4,4

-211,9

Soc

-204,6

Pris

-115,9

40,7%

-88,7

-204,6

218,0

100,0%

0,0

7,9

KS

Summa

Spec finansen 1,6%
Demografisk reserv
Diverse
Öveskott/resultat
Summa finans

7,9

-5,5
4,6
-7,9
-8,8
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Bilaga 3

Skattemodellen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognostiserar skatteintäkter några gånger per år.
Det finns en modell som alla kommuner använder sig av. Modellen tar hänsyn till respektive
kommuns strukturella förutsättningar och ska ge kommunerna samma ekonomiska
förutsättningar oavsett struktur.
Skattemodellen bygger på några olika delar;
 Inkomstutjämning. Pengar från generella statsbidrag samt några specialdestinerade
statsbidrag har bakats ihop till ett bidrag. Pengarna används för att fylla upp alla
kommuners skatteinkomster upp mot en garanterad nivå. Man har valt 115 procent av
rikets medelskattekraft.
 Kostnadsutjämning. Här beräknas sk standardkostnader fram för de viktigaste
verksamhetsområdena genom flera olika delmodeller. Kostnader som är jämförbara
oavsett kvalitet, effektivitet och avgiftsnivå. Utjämning sker mot rikssnittet.
 struktur/införande bidrag som är stöd till kommuner med problem som t.ex. svagt
befolkningsunderlag.
 Införandebidrag/avgifter finns för infasning mellan olika system.
 Regleringsposten. Detta tar staten till för att fylla upp till garantinivån på 115% i
inkomsutjämningen.
 Fastighetsavgift. Är beräknade intäkter från fastighetstaxeringen.
Standardkostnaden i utjämningssystemet finns för verksamheterna förskola/ fritidshem,
grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och IFO samt övergripande delmodeller (löner, barn
med utländsk bakgrund, bebyggelsestruktur, befolkningsförändringar).
Summan av alla delmodellers standardkostnad blir strukturkostnaden.
Däremot saknas strukturkostnad för kultur, fritid, öppna verksamheter, parker och mycket
annat inom infrastruktur.
Åldersgrupperna samt verksamhetsindelningen ska följa Statistiska centralbyråns (SCB) indelning
i räkenskapssammandraget (RS) som ligger till grund för mycket av den statistik/nyckeltal som
kommunerna jämför sig med.
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Svar på medborgarförslag – Renoverad skolgård i
Högsjö
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Kommunfullmäktige den 27 februari 2017.
Förslagsställarna föreslår att Vingåkers kommun ska renovera skolgården på Högsjö
skola. De huvudsakliga argumenten som framföras handlar om att skolgården upplevs
som tråkig, att barnen genom en upprustad skolgård uppmuntras till att röra på sig i
högre omfattning, samt att en annan skolgård i kommunen har renoverats.
Det är det kommunala fastighetsbolaget Vingåkers kommunfastigheter AB som är
ägare av de kommunala fastigheterna och däribland skolorna. Bolaget har påbörjat en
översyn av utemiljön på samtliga skolgårdar i kommunen. Sävstaskolan blev först ut
av skolorna. Förbättringsarsbetena kommer att fortsätta under året. Någon
prioriteringslista bland skolorna finns inte fastslagen.
Med detta som grund föreslår kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget
anses besvarat då förslaget ligger helt i linje med pågående arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-04
Medborgarförslag, 2017-02-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-04-04
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2017/76

Svar på medborgarförslag – Renoverad skolgård på
Högsjö skola
Förslag till beslut
Förvaltningen förslår att
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Kommunfullmäktige den 27 februari 2017.
Förslagsställarna föreslår att Vingåkers kommun ska renovera skolgården på Högsjö
skola. De huvudsakliga argumenten som framföras handlar om att skolgården upplevs
som tråkig, att barnen genom en upprustad skolgård uppmuntras till att röra på sig i
högre omfattning, samt att en annan skolgård i kommunen har renoverats.
Det är det kommunala fastighetsbolaget Vingåkers kommunfastigheter AB som är
ägare av de kommunala fastigheterna och däribland skolorna. Bolaget har påbörjat en
översyn av utemiljön på samtliga skolgårdar i kommunen. Sävstaskolan blev först ut
av skolorna. Förbättringsarsbetena kommer att fortsätta under året. Någon
prioriteringslista bland skolorna finns inte fastslagen.
Med detta som grund föreslår kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget
anses besvarat då förslaget ligger helt i linje med pågående arbete.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts tillsammans med Vingåkers kommunfastigheter AB och barn- och
utbildningsförvaltningen.
Bilagor
Medborgarförslag, 2017-02-27
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Vingåkers kommunfastigheter AB

70

vingaker.se

2 (2)

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Svar på medborgarförslag – Julbelysning och blomlådor
i Högsjö
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Kommunfullmäktige den 23 mars 2017.
Förslagsställarna föreslår att Vingåkers kommun under juletid ska dekorera Högsjö
med julbelysning i likhet med den belysning som brukar finnas i Brevens bruk.
Förslagställarna föreslår även att blomlådor ska placeras ut i samhället.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget med tillägget att samtliga orter
i kommunen ska tas i beaktning. Samhällsbyggandsenheten har påbörjat planering
med dekorationer av bland annat blomlådor som ska placeras ut i Vingåker med
kransorter under våren 2018. Vilken form av julbelysning som kommer att användas
planeras under hösten för att verkställas inför julen 2018. I planeringen kommer
hänsyn tas till inskickat medborgarförslag.
En viktig förutsättning för samtliga dekorationer är att dessa ryms inom befintlig
budget.
Med detta som grund föreslår kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-04
Medborgarförslag, 2017-03-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-04-04
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2017/123

Svar på medborgarförslag – Juldekorationer och
blomlådor
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Kommunfullmäktige den 23 mars 2017.
Förslagsställarna föreslår att Vingåkers kommun under juletid ska dekorera Högsjö
med julbelysning i likhet med den belysning som brukar finnas i Brevens bruk.
Förslagställarna föreslår även att blomlådor ska placeras ut i samhället.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget med tillägget att samtliga orter
i kommunen ska tas i beaktning. Samhällsbyggandsenheten har påbörjat planering
med dekorationer av bland annat blomlådor som ska placeras ut i Vingåker med
kransorter under våren 2018. Vilken form av julbelysning som kommer att användas
planeras under hösten för att verkställas inför julen 2018. I planeringen kommer
hänsyn tas till inskickat medborgarförslag.
En viktig förutsättning för samtliga dekorationer är att dessa ryms inom befintlig
budget.
Med detta som grund föreslår kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts tillsammans med samhällsbyggnadsenheten.
Bilagor
Medborgarförslag, 2017-03-23
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
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Samhällsbyggnadsenheten
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Årsredovisning 2017– Västra Sörmlands Räddningstjänst
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst.
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen och ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet
för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Arets resultat
uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott
från tidigare år att täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från tidigare år i
sin balanskravsutredning det har inte skett i år. Årsredovisningen innehåller en
uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella mål som förbundsdirektionen
har angivit för perioden 2016-2019. Revisorerna bedömer den finansiella
måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts. Revisorerna bedömer utifrån
årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god då fyra
mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Revisorerna
noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i måluppfyllelsen, som
antalet dödsolyckor. Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Västra Sörmland Räddningstjänst samt tillhörande bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Sammanträdesprotokoll
Direktionen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28

1 (10)

Plats och tid

Brandstationen, Katrineholm, onsdag 28 febmari 201 8, kl 17.30 - 20.00.

Beslutande

Håkan Persson (S), ordf.
Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf.
Björn Andersson (NI)
i'iIensud V rana (S)
Gunnar Ljungqvist (S)
Göran Nilsson (NI)
Lars Levin (L)
Ingemar Björklund (KD)
Therese Palm (S)

Ersättare

i'vIichael Hagberg (S), Olof Karlsson (V)
och Christoffer Ö qvist (NI)

Övriga deltagande

Anette Lundin, förbundschef
:1vIattias Gårdholt, räddningschef
J ohanna Gustafsson, funktionsansvarig administration / ekonomi
Asa Björlund, sekreterare

Utses att justera
Paragrafer 1- 9

Sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.
Organ

Väs tra Sörnuands Räddnings~änst, direktionen

Sammanträdesdatum

201 8-02- 2

g
Datum för

Datum för

0\

anslags uppsättande

2018-0~

Förvaringsplats
för protokollet

~~~~t~n.46'.I~=ehOhn

anslags nedtagande

201 8-O} 'Z ::,

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Asa Bj örlund
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
San1.manträdesprotokoll
Direktionen
Dir§ 2

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-28

3

Dur 2018/7:1

Arsredovisning 2017
Beslut

•

Direktionen antar förslaget till Arsredovisning för 2017 och lämnar ärendet
vidare till medlemskommunerna för beslut.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar årsredovisningen för direktionen.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017

Expediering
Kommunfullmäktige, Kattineholms Kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers Kommun

!

~\.

'1..

.Yi

Justerandes sign

.
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- - - -e Västra Sörmlands Räddningstjänst

Årsredovisning 2017

1

80

- - - -e Innehållsförteckning

Ordförande och förbundschef har ordet
Direktionen
Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja
Verksamhetsmål
Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Funktion extern utbildning och information
Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Funktion Administration
Personalekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning
Nothänvisningar
Redovisningsprinciper
Begreppsförklaring
Tio år i sammanfattning
Revisionsrapport

3
5
7
8
13
18
23
31
32
35
39
40
41
42
46

47
48
49

"Slanglista"
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjäli- och lungräddning
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator (hjälistaliare)
RiB: Räddningspersonal i beredskap
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
LBE: Lag om brandfarliga/explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
FIP: Första insats person
RCB: Räddningschef i beredskap
BM: Brandmästare
IL: Insatsledare
BF: Brandförman
BmH: Brandman heltid
PwC: Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB
TiB: Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
Fala : Egen personal

Respekt
Kompetens

Omtanke

Samhörighet

Trygghet

Kommunikation

Effektivitet

Engagemang

VÄRDEGRUND - Så här viII vi ha de
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- - - -e Ordförande och förbundschef har ordet

Ett verksamhetsår har fårflutit med mycket intressanta frågor på agendan. Förbundet går nu in
i det nittonde verksamhetsåret. Arets arbete, både politiskt och i verksamheten, har fOItsatt utifrån medlemskommunernas uppdrag till VSR. Under året har vi haft flera större insatser där vi
gjort två bra insatser mot brand i byggnad genom att använda skärsläckare vid brandsläckning.
Vi har också arbetat får att skapa ett tryggare och säkrare samhälle och då samtidigt fårebygga
hot och våld mot vår egen personal. Det gör vi genom att kommunicera med kommuninvånarna,
finnas där och bygga relationer - exempel på detta är mässor, skolaktiviteter och förebyggande
arbete mot bostadsbränder.
Det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) ledde till att flera av våra medarbetare valde att säga upp sina avtal, utifrån detta inleddes ett direkt och omfattande arbete får
att på kOlt tid lösa den uppkomna situationen. En tillfållig organisering har gjOlts med omfördelning av personal mellan våra stationer inom fårbundet. Arbetet med att skapa en permanent
organisering kommer att fOltsätta in på kommande år.
Ett arbete med att arbeta fram en ny internkontrollplan har skett där representanter från såväl
organisationens medarbetare som fåltroendevalda har deltagit med sin kunskap. Vi har inlett
ett omfattande arbete med att ta fram en ny kontoplan och anpassa budgetarbetet utifrån organisation och nytt ekonomisystem. Driftsättning av ekonomisystem sker 2018. Ett arbete har
även skett med att ta fram en investeringsplan.
Den externa utbildningsverksamheten har tagit några extra kliv där vi ser att andra räddningstjänster har upptäckt vårt fina övningsområde och valt att lägga en del av sin övningsverksamhet
på Flamman. Vi ser även ett intresse från stora fåretag som inte är från Olten som vill komma
och öva på vårt övningsfålt och med instruktörer från VSR. Ett annat område där vi från VSR
har kunnat bidra är inom krisledningsområdet där vår personal har genomfört övningar och
utbildningar både får den kommunala sektorn och privata fåretag.
VSR fOltsätter arbetet med att utveckla samhällets skydd mot olyckor genom bland annat tillsyner, rådgivning och omvärldsbevakning. Även samarbete med övriga aktörer på området utgör en viktig del i detta arbete.
Vid månadsskiftet februari-maj avslutade Roger Larsson sin tjänst inom VSR och Anette
Lundin tillträdde som Förbundschef. Vi har utöver detta haft rekryteringar av funktionschef/ekonom och brandmän.
I våra rekryteringar är ett av målen att VSR ska öka antalet kvinnor och personer med annan
etnisk bakgrund i organisationen. Detta ska vara en självklarhet vid nyanställningar. Under året
har tre nyrekryteringar varit kvinnor och det ser vi som positivt, dock behöver vi fOltsätta arbetet
med såväl rekrytering av kvinnor som personer med annan etnisk bakgrund.

Ekonomiskt visar våIt resultat på 558 tkr plus, detta beror främst på att årets kostnader får
pensioner blev betydligt lägre än budgeterat. Överskottet har placerats i det sedan tidigare uppstaItade projektet som är tillägnat kostnader i samband med flytt till ny brandstation.
Byggnationen av den nya brandstationen staItade under november månad. Byggtiden beräknas
till ett år. Stationen kommer att byggas och ägas av KF AB där VSR kommer att vara hyresgäst.
3
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- - - -e Ett konsultbolag har under 2017 fått i uppdrag från våra medlemskommuner att utföra en förstudie avseende fördjupad samverkan mellan VSR och Flen. Konsultbolaget förespråkar att
Flen ansöker om inträde i förbundet. Fortsatt utredning i frågan fortgår. VSR har också fÖlt
diskussioner med Räddsam Mälardalen, Södettörns brandförsvar samt Räddningstjänsten Östra
Götaland kring samverkan högre ledning.

Framöver kommer vi att fortsatt behöva utveckla vått arbete med att skapa en säker och trygg
vardag för våra anställda men också se oss som en verksamhet som arbetar för ett tryggt samhälle i stOlt, såväl inom ramen för vålt huvuduppdrag men också delvis utanför vårt kärnuppdrag. Här har vi den fördelen att vi kan bygga på vårt stora föttroendekapital och på det viset
bidra till att vi gemensamt med våra invånare i olika åldrar hjälps åt att fOltsatt bygga ett tryggt
och säkelt samhälle för alla!
Vi vill tacka våra medlemskommuner för gott samarbete. StOlt tack även till medarbetare och
fÖltroendevalda för ert engagemang och ett väl utfÖlt arbete under året. Det är en förmån att få
leda Västra Sörmlands Räddningstjänst tillsammans med detta fantastiska gäng.

Anette Lundin
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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- - - -e Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem ledamöter
från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till
förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen har det övergripande ansvaret, Förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fyra ordinarie möten samt ett extramöte gällande RiB-konflikten.
Föttroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2017-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Håkan Persson (S) V
Marie-Louise Karlsson (S) K
Glenn Christensen (S) V
Björn Andersson (M) V
Therese Palm (S) V
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K
Göran Nilsson (M) K
Lars Levin (L) K
Sten Holmgren JC) K
Marie-Louise Thyberg (S) V
Mensud Vrana (S) V
Caisa Sävheden Larsson (S) V
Gunnar Österberg (C) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Olof Carlsson (V) K
Ingemar Björklund (KD) K

Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram "Direktionens vilja". Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016- 2019. Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas
uppdrag till VSR.

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.
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- - - -e Arbetsu tskottet
Direktionens Arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Marie-Louise Karlsson samt ledamöterna Björn Andersson och Sten Holmgren. AU har haft
nio protokollförda möten under året.

Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften "God Revisionssed i
kommunal verksamhet". Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs.
Sakkunnigt biträde under 2017 har varit PwC. Under året har revisorerna även granskat VSRs
arbete med intern kontroll. Revisorernas synpunkter från granskningen var att VSR ska bli
bättre på att kommentera och redovisa förbättringsförslag vid uppkomna avvikelser. Detta är
åtgärdat i kommande redovisningar till direktionen.

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Karl Källander, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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- - - -e Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja
Ekonomiska mål
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans. Följande två finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
fårbundet för perioden 2015- 2019. Bägge målen är helt uppfyllda.

Finansiella mål
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.
Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel.

Uppföljning 2017
558 tkr, målet uppfyllt
Målet är uppfyllt
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- - - -e Verksamhetsmål

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019 och återfinns i uppdraget från medlemskommunerna
till VSR. Utifrån målen har Direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen
har uppfattat att målen som framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk
Hushållning

1. VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa
sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde. VSR prioriterar
det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna olyckor är större än enstaka
räddningsinsatser. Antal tillsyner och rådgivningar har minskat under perioden. När det gäller
antalet tillsyner ser vi en nationell nedgång på antalet. Anledningen till detta är nya rekommendationer från myndigheten MSB. Övningstimmarna har ökat under perioden.
Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Arbetet redovisas i följande tabeller.

Anta t rådgivning Inom området lSO

Antat genomförda ptanerade titlsyner I
titlkommande titlsyner

~~~1

_
_

'i~lllll ~
2005

2009

2007

20 13

2011

Utfall (st)
Målvarde (st)

_
_

150

2017

2011

2015

2000

Utfall(st)
Målvarde (st)

2015
2014

2017
2016

Antal övningstimmar för RIS personal.

Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal.

2500

2013
2012

_
_

Utfall (st)
Målvarde (st)

_
_

Utfall(st)
Målvarde (st)

2000
1500

1500
1000
1000
500

500
2011

2013
2012

2015
20 14

2017
2016

20 11

2013
2012

2015
2014

2017
2016
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- - - -e 2. VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.

Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet räddningsinsatser kommer att minska. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans
skadeutveckling samt medborgarnas trygghetskänsla gällande snabb hjälp vid olyckor. Antal
insatser som klassas som räddningstjänst har minskat under perioden. Framkomsttiden är under
målvärdet (9 min 48 sek). Vi bedömer att målet är uppnått. Detta arbete redovisas i följande
tabeller.

TId från larm tillinsatsstyrkan anlänt Ull
larmadress vid insatser som klassas som
räddningsinsals.

':~

--- Utfall (st)
Cl Målvärde (st)

Antal ulryckningar som klassas som
räddningslj änst vid fra mkomst
_
_

Utfall (st)
Målvärde (st)

150
100

6

4

50

2
2 011

2013
20 12

201 5
2014

201 7

20 10
201 2
2014
2016
2011
20 13
2015
201 7

20 16

Anlal ulbildade personer per ar
_
_

6000

Antal informerade personer landsbygden per ar
Utfall (s!)
Målvärde (s t)

_
_

1200

Utfall (st)
Målvärde (st)

1000
800

4000

600
400

2000

200
2004

2008
2006

2012
2010

20 16
2014

2010

2012

2011

2014
2016
2015
2017

20 13

9
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- - - -e 3. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.
Antalet omkomna har minskat jämföli med föregående period. Antalet svåli skadade är detsamma jämföli med föregående period. Personer med lättare skador har minskat jämföli med
föregående period. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller.

Antal personer som skadas lindrigt i olycko r som
klassas som räddningstjänst
_
_

100

Antal personer som skadas allvarligt I olyckor
som klassas som räddningstjänst

Utfall (st)
Malvärde (st)

_
_

20

Utfall (st)
Malvärde (st)

80

2008

: II~~.~~••

2014

2010

2006

2012

20 07

2016

2011

2009

2015

2013

2017

Antal personer som omkommer i olyckor som
klassas som räddningsljänst
_
_

12

Utfall(st)
Malvärde (st)

10
B
6

: JII II.I,IIIL
1999

2004

2009

2014

Målvärdet är O personer.

4.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra
kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå ökad
trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

VSR har samverkan med samtliga räddningstjänster i länet samt avtal med de angränsande
kommunerna i Östergötland och Närke. VSR ingår också i en samverkansgrupp vid olyckor på
sjön Hjälmaren. I gruppen ingår tre län och fem kommuner. VSR har påböljat diskussioner med
Räddningstjänsten Östra Götaland, Räddsam Mälardalen och Södeliörns Brandförsvar gällande
högre ledning vid insatser. VSR ingår sedan många år i stab Sörmland. Syftet med stab sorg anisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation att använda vid
större insatser samt öka samarbetet mellan länets räddningstjänster. Vi bedömer att målet är
uppnått.
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- - - -e 5. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka.

VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhets dag för gymnasiets årskurs 3. Detta sker i
samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden och Motormännens helnykterhetsförbund.
Cirka 400 elever deltog under dagen. 425 elever deltog vid den årliga trafiksäkerhetsveckan för
årskurs 8 på VSRs övningsfålt där eleverna fick lära sig mer om trafik i allmänhet samt lite
extra om mopeder. På plats fanns polis och räddningstjänst för att dela med sig av sina kunskaper. Eleverna fick bland annat information om trafikförsäkringar, trafikregler och allmänt
trafikvett. Eleverna testade också på att köra mopedsimulator. Vi bedömer att målet är uppfyllt.
Redovisning sker i följande två tabeller.

Antat utbildade etever per år
_
_

Antal utbildade personer per år
Utfall (st)
Målvärde (st)

_
_

3000

6000

2000

4000

1000

2000

2005

2009
20 07

20 13
2011

20 17

2004

2 008
200 6

20 15

~.

20 12

20 10

Utfall(st)
Malvärde (st)

2016
2014

6. VSR eller genom samverkansavtal med annan räddningstjänst, ska första enhet vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
VSRs insatsområde utgörs aven stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har
VSR avtal med andra kommuners räddningstjänster. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt.
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet är delvis uppfyllt beror på ett dubbellarm
där styrkan var upplåst på det första larmet samt en brand på en Ö. Ett larm var positionerat på
fel ö och på det andra larmet fanns samma mi på två ställen i VSRs område.

Antal awi kelser från förm ågekartan.
_

Utfall(st)

c::::J

Målvärde (st)

2,4

1,8

1,2
0,6
20-:; 1
20 13
2015
201 7
20 12
20 14
2016

Mars : Dubbellarm. Maj: Brand på Ö.
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- - - -e 7.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt. Resultatet för perioden blev 40%, målvärdet är 60%.
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet ej är uppfyllt beror delvis på att det kan
vara svålt att identifiera dessa personer på en olycksplats. Bättre uppföljning från VSR där man
kontaktar de drabbade några dagar efter olyckan kommer troligen att öka måluppfyllelsen.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller
kriterierna för räddningslj ånst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda
_
_

Utfall(st)
Målvärde (st)

60
40

20
2012

2014
20 13

2016
2015

201 7
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- - - -e Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Sammanfattning av året
Myndighetsutövning inom räddningstjänsten är ett stOlt ansvar och ett som kräver allt mer av
oss som utövare. Att vara lagstiftarens förlängda arm och tillse att alla, ifrån den enskilde till
de stora bolagen, inom kommunerna fåljer de lagar och förskrifter som gäller är ett stOlt och
viktigt ansvar. Rättssäkerheten vid myndighetsutövning är något som MSB har betonat vikten
av under de senaste åren. VSR har därför successivt ändrat sina tillsyns- och tillståndsrutiner
får att leva upp till MSBs rekommendationer gällande rättssäkerhet. Kontentan av detta har
visat på att tillsyns- och tillståndshanteringen har blivit mer omfattande och därför tar längre
tid, men i gengäld ger ett rättssäkrare förfarande.
Efterfrågan har fortsatt varit stor på funktionens tjänster från andra kommunala förvaltningar
och myndigheter. Detta kan tydligast belysas genom ett ökat antal remissfårfrågningar angående översikts- och detaljplaner från kommunerna.

Projekt: "Brandskydd inom kommunernas förvaltningar/
Landstinget"
Landstinget har under 2017 fOlt satt med sina byggprojekt i kommunen och en del i detta har varit att gå över och säkerställa brandcellsgränserna inom Kullbergska sjukhuset. Under året har ett omfattande projekt genomfölts i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen med att utvärdera det brandtekniska skyddet inom
deras verksamheter samt att utveckla och implementera ett systematiskt brandskyddsarbete.
Sotningsverksamheten fungerar tillfredställande i kommunerna. Det är fOltfarande många fårelägganden som utfårdas vid brandskyddskontroll (BSK).

Tillsyn enligt LSO och LBE
Inom VSRs verksamhetsområde finns det får närvarande 237 tillsynsobjekt. Dessa objekt är
utvalda får att ägare och verksamhetsutövare har ett gemensamt ansvar (enligt LSO 2:3 med
vidare definitioner i SRVFS 2003: 1Omed tillhörande allmänna råd) får att beskriva byggnaden
och verksamheten samt det brandskydd som finns inom dessa
Under 2017 planerade funktionen att genomfåra 83 tillsyner enligt vad som varit en tidigare
praxis. Nya fårfaranden gör att det fårväntade antalet tillsyner som genomförs av funktionen
behöver revideras. Faktiskt antal genomförda tillsyner av olika typ, uppdelat för respektive
kommun, redovisas i tabell 1 på nästa sida. I tabell 2, 3 och 4 visas sedan en jämförelse mellan
årets totala antal genomförda tillsyner och fårra årets.
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- - - -e Typ av tillsyn

Genomförda i Katrineholm

Regelbunden LSO
Annan LSO
Regelbunden LBE
Annan LBE
Regelbunden Samplanerad
Övriga tillsyner
Totalt

22
4
4
l
2
l
34

Genomförda i Vingåker
3

l
4

Tabell 1: Antal tillsyner per kommun 2017

Planerade tillsyner
(LSO) 2017

Genomförda tillsyner (LSO) 2017

Planerade tillsyn er
(LSO) 2016

Genomförda tillsyner (LSO) 2016

83

33

97

68

..

..

..

Tabell 2: Jamforelse mellan 2017 och 2016 gallande LSO-tlllsyn

Tillsyn brandfarlig/explosiv vara
I VSRs verksamhetsområde finns 189 objekt som har tillstånd att hantera brandfarlig/explosiv vara enligt "Lag om brandfarliga och explosiva varor" (LBE 20 l O: 1O11). VSR
genomför tillsyn av hanteringen, tillsynen har samordnats med tillsyn enligt LSO i del fall det
varit möjlig. Sedan den 2017-11-18 är VSR även tillsynsmyndighet över tekniska krav på vätgasmackar enligt Lag (2016 :915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.
Planerade
tillsyner (LBE)
2017

Genomförda tillsyner (LBE) 2017

Planerade
tillsyner (LBE)
2016

Genomförda tillsyner (LBE) 2016

32

7

33

19

Genomförda fas tighetstillsyner (LSO)
2017

Tabell 3: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande LBE-tillsyn

Samplanerade tillsyner (LSOILBE)
2017

Genomförda hembesök 2017 i Katrineholm och
B.iörkvik

Samplanerade
tillsyn er
(LSOILBE) 2016

2

600

15

..

..

..

..

O (se hembesök)

Tabell 4: Jamforelse mellan 2017 och 2016 gallande Samplanerade tillsyner och hembesok

Sammanställning tillsyn LSO/LBE
Funktionen har inte nått de uppsatta målen 2017. Anledningen till detta är bl.a. ändrade tillsynsförfaranden, andra ansvarområden och Projekt: "Brandskydd inom kommunens förvaltningar / Landstinget". Det har varit stor efterfrågan på funktionens kompetens från andra förvaltningar och myndigheter. Troligtvis kommer arbetsbelastningen se likadan ut för 2018. VSR
har under året samverkat med andra myndigheter vid tillsyn.
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- - - -e Tillstånd brandfarliga/explosiva varor

I slutet av året fårdigställdes ett länsövergripande arbete där man tagit fram en gemensam ärendehantering, gemensam syn på föreståndares kompetens och nya ansökningsblanketter som håller på att implementeras i organisationen. Under året har 26 ansökningar om tillstånd för brandfarliga varor och 6 ansökningar om tillstånd för explosiva varor inkommit. VSR har under året
utfårdat 22 tillstånd för brandfarlig vara och 6 tillstånd för explosiv vara. En av medarbetarna
på funktionen ingår också sedan december i MSBs expertgrupp LBE som en av nio kommunrepresentanter .

Vid årsskiftet fanns det 210 stycken (174/36) tillstånd för hantering av brandfarliga/explosiva
varor imedlemskommunerna.

Vingåker
Katrineholm

Tillståndsansökningar
Tillståndsansökningar för brandför brandfarlig vara 2017 farlig vara 2016
11
6
20
24

Tabell 5: Antal ansökningar per kommun 2017

Tillståndsansökningar
för explosiv vara 2017
Vingåker
Katrineholm

2

4

Tillståndsansökningar för explosiv vara 2016
3
5

Tabell 6 Antal ansökningar per kommun 2017

Sevesoanläggningar
I VSRs verksamhetsområde finns tre Sevesoanläggningar. Två objekt finns i Vingåkers kommun och ett finns i Katrineholms kommun. Under 2017 genomförde Länsstyrelsen Sevesotillsyn på Nammo Vingåkersverken AB. I Katrineholms kommun finns även en farlig verksamhet som ej är Seveso-klassad.

Sotning
I Katrineholms och Vingåkers kommuner utförs genom avtal rengöring och brandskyddskontroller (BSK) av Skorstensfejarna LJ AB. Antal utfårdade sotningsföreläggandena är fortfarande många. Uppföljningen av verksamheten 2017 har genomförts med hjälp av regelbundna
möten, telefonkontakt, mailkonversation samt begäran om statistik för det gångna året.
Under året har 13 personer ansökt om dispens för egensotning, 7 i Vingåkers kommun och 6 i
Katrineholms kommun.
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- - - -e Brandskyddskontroll (BSK)

BSK syftar till att kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar från brandskyddssynpunkt. BSK är en myndighetsutövning och förelägganden om åtgärder :far beslutas. Under
2017 utfårdades 557 förelägganden, 365 i Katrineholm, 151 i Vingåkers kommun, av dessa är
140 åtgärdade. En stor del förelägganden gäller takskyddsanordningar.

Antal BSK ob.iekt
Katrineholm
Vingåker
Katrineholm
Vingåker

2år
3 år
107
2130
21
1262
Genomförda brandskyddskontroller 2015
32
675
2
570

6 år
6464
2 185
1290
558

Tabell 7: Antal brandskyddskontroller per kommun 2017

Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har en passiv
roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för byggnadsnämnden i
samband med fysisk samhällsplanering och vid granskning av brandskyddsdokumentationer.
VSR deltar vid tekniskt samråd då byggherre eller byggnadsnämnd kallar. Under året har VSR
biträtt andra myndigheter 134 gånger.

Utredning
När en räddningsinsats är avslutad skall VSR se till att olyckan undersöks i skälig omfattning.
VSR ska klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen genomfölts. Inom
VSR används begreppen grundläggande och fördjupad undersökning. Under 2017 har en fördjupad undersökning genomfölts. Vidare har två stycken bränder undersökts djupare, dock har
dessa inte dokumenterats som fördjupade undersökningar. Anledningen till detta är att undersökningarna har genomfölts tillsammans med polisen då de har begält ett sakkunnigutlåtande
(risken för människors liv/hälsa samt spridningsrisken) av VSR.
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- - - -e Framtiden

Vi kommer att genomfåra färre tillsyner men med en högre kvalite. Här behöver det prioriteras
och riskbedömas vilka objekt/verksamheter som ska få tillsyn. Båda kommunerna har intentionen att växa, vilket är roligt. Bygglovsansökningarna får ny- och ombyggnationer avlöser
varandra och efterfrågan är stor på vår sakkunskap inom projektering av brandskydd. Behovet
av kunskap inom fårebyggandearbetet kommer inte minska, snarare öka. Att våra medlemskommuner ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm gör det allt mer attraktivt att bosätta
sig här. Det kommer givetvis även skapas flera arbetstillfällen i kommunerna. Dagens medmänniskor vill ha bra och snabb service, nära till allt, livskvalite i form av boende, upplevelser,
naturen runt hörnet med mera. Vi är bara en liten del av ett pussel för att morgondagens kommuninvånare ska kunna erbjudas denna service och uppleva detta hos oss. För att säkerställa
detta står VSR inför en rad utmaningar får att behålla/utöka kompetensen inom LSO och LBE,
kvalitetssäkra myndighetsutövningen, samarbeta mer med övriga räddningstjänster, synas och
verka på sociala medier och vara tillgängliga när kommuninnevånarna söker kontakt. För att
bemöta invånarnas förväntningar och att förebygga den framtida riskbilden behöver VSR vara
lyhörda och ständigt analysera den framtida samhällsutvecklingen.

Framtiden var igår, vad händer i morgon?

Marcus Asplund
Funktionsansvarig
fitnktion förebyggande
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- - - -e Funktion extern utbildning och information
Extern utbildning
Syftet med den externa utbildningen är främst att stärka den enskildes förmåga att själv kunna
förebygga bränder och andra olyckor samt göra ett första ingripande om olyckan ändå uppstår.
Våra utbildningar är riktade mot kommunala förvaltningar, företag, skolelever och andra organisationer. Den största andelen utbildningar har genomförts för vård- och omsorgsverksamheten i kommunerna. Under 2017 har antalet utbildningstillfållen ökat kraftigt mot föregående
år, från 160 utbildningstillfållen 2016 till 225 tillfållen 2017. VSR har utbildat 3 840 personer.
Av dessa är 34 personer över 65 år, 843 personer är kommunanställda. Antalet utbildade från
landsbygden är 1 007 stycken. Anledningen till den stora minskningen av antalet utbildade är
att vi under året ändrat i planering för när skolutbildningar genomförs för högstadiet. Det kommer att genomföras utbildningar för den gruppen i bÖljan på 2018.
Våra tre huvudsakliga utbildningstyper är: Brandskyddsutbildningar som är företagsanpassade mot lokala förhållanden och gäller allt från systematiskt brandskyddsarbete till grundläggande brandskyddsutbildning och utrymningsövningar. Ett annat exempel på utbildningar är
Heta Arbeten som riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med svetsning, sliprondeller, skärning, osv. På uppdrag av Brandskyddsföreningen har vi genomfört 13 utbildningstillfållen i
Heta Arbeten, där har vi utbildat totalt 193 personer. Sjukvårdsutbildningar, som Hjärt- och
lungräddning med hjärtstartare och Första hjälpen till anställda vid olika företag och förvaltningar. Skolutbildningar, som trafiksäkerhetsutbildningar, brandutbildningar för olika årskurser och kampanjen mot anlagd brand som "Upp i rö!C'. Utbildningarna har genomfölis på
plats hos företaget, på skolan eller på vårt övningsområde.
Utöver dessa tre områden har vi under året även genomfört utbildning för andra räddningstjänster. Främst gäller detta lagstadgade rökdykarövningar men även mer specialinriktade övningar
mot konstruktionsbränder. Glädjande är även att ett så stOli företag som Scania i Södeliälje
väljer att komma till övningsfåltet "Flamman" för att öva sina brandgrupper. Vid totalt 6 tillfållen har VSR genomföli utbildning för Scania och det är även planerat för en fortsättning
under 2018.
Ett annat område där det finns ett uppdämt behov av utbildning och övning är inom krisledningsområdet. Där har vi kunnat erbjuda och genomföra utbildning och övning både för kommunala förvaltningar och bolag samt för privata företag. För att klara den utökade efterfrågan
på utbildning har vi skapat en grupp av intresserade instruktörer med både heltidspersonal och
RiB-personal. Den gruppen har genomgått utbildning för att vara instruktör inom både brand
och sjukvård. Undertecknad vill rikta ett extra tack till den gruppen för den entusiasm och positiva inställning som gjort det möjligt att utveckla vår utbildningsverksamhet.

Skolutbildning
VSRs personal har utbildat skolelever i båda våra medlemskommuner. Sexåringar på förskolorna har fått besök av räddningspersonal med medhavd brandbil. Elever i årskurs ett har fått
komma till brandstationen i Katrineholm för att se 1l2-föreställningen. Vi har även utbildat
årskurs fem om förebyggande mot brand, utrymning samt hur man handlar om olyckan är
framme. Vi erbjöd alla sjundeklassare att bada isvak och få utbildning kring svaga isar. Från
18

97

- - - -e Katrineholm deltog i stort sett alla elever och även om inte alla valde att hoppa i vaken så var
intresset stort. Vingåkers kommun valde att inte delta i årets utbildning.

Under året har alla elever i årskurs åtta i Katrineholms kommun genomgått en trafiksäkerhetsutbildning som innehöll trafikregler med inriktning mot moped och EPA-fordon samt sjukvård.
Utbildningen genomfordes på "Flamman" där det forutom utbildning i lektionssalar, där man
fick möta polisen, Nationalfåreningen for trafiksäkerhetens främjande och genomgå en sjukvårdsutbildning, även bjöds på korv och genomfördes tipspromenad. Gymnasieelever i årskurs
två på Duveholms- och Lindengymnasiet har genomgått en tre timmars trafiksäkerhetsutbildning. För årskurs tre genomfordes en trafiksäkerhetsdag där polis och räddningstjänst föreläste
i aulan. Därefter fick eleverna testa voltbil, älgsimulator m.m. Sedan släpptes en bil från hög
höjd där räddningstjänst och ambulans genomforde en räddningsinsats på den demolerade bilen. Ett stort tack till heltidspersonal och RiB-personal på alla våra stationer for det sätt ni genomfort alla besök och utbildningar för skolelever.

Släckning med brandfilt

Övning med handbrandsläckare

Tipspromenad

Servicegruppen serverar korv
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- - - -e Teaterföreställningen 112

Under vecka 37 (brandskyddsveckan) genomfördes i samarbete med Kulturskolan och kulturföreningen DUD en teaterfåreställning för årskurs ett. Målet är att på ett roligt sätt lära barnen
att fårebygga olyckor. Teatern spelades tillsammans med musiker och skådespelare från Kulturskolan och personal från VSR. Förutom fårestäIlningarna under skoltid genomfårdes även
en föreställning i samband med vårt Öppet hus på lördagen v.37. Ni som inte sett föreställningen
rekommenderas att besöka oss i samband med Öppet hus 2018, den fårestäIlningen är verkligen
sevärd får alla, inte bara för första-klassare.

Information
VSR har medverkat vid 16 olika informationstillfållen och 2 121 personer har blivit informerade främst om brandskydd i hemmet genom att ha tagit emot olika typer av informationsmaterial. Av dessa var 622 nyanlända personer.
Exempel på tillfållen där vi informerat är under brandskyddsveckan med öppet hus, Vingåkers
marknad, Stadsparken på nationaldagen, julskyltning och i samband samt vid grannsamverkansmöten.
På prov genomfårdes under ett antal veckor på våren att heltidspersonal åt lunch tillsammans
med skolelever på olika skolor i Katrineholm. Kostnaden för maten sponsrades av Brandskyddsfåreningen i Södermanland. Försöket fåll så väl ut att skolorna själva ville fortsätta med
detta och aktiviteten har fortsatt även under hösten. Brandmännen sprider sig i matsalen och
sitter med och pratar med barnen som en kompis. Förhoppningsvis kan de verka som fårebilder
och ge en lugnare matsituation.
Under året har det planerats och förberetts får att personal från räddningsstyrkorna på heltid ska
genomföra hembesök. Den verksamheten har dragit igång under hösten och genomförs under
torsdagskvällar samt på söndagar. Vid besöken pratar man om brandskydd i hemmet och kontrollerar att det finns brandvarnare.

Övningsfältet Flamman
Övningsfåltet "Flamman" är basen får vår interna övningsverksamhet och likaså den externa
utbildningen. Heltidspersonalen har i huvudsak övat under lördagar och söndagar och den externa utbildningen äger rum under vardagar. Ungdomsbrandkåren har också sin hemvist på övningsfåltet. Preparandkursen får länets nyanställda RiB-brandmän i länet har haft en utbildningsvecka fårlagd på övningsfåltet.
Två av länets räddningstjänster har varit i Katrineholm för övning/utbildning. Dels Flen som
förlagt all sin rökdykarövning på fåltet, både vår och höst med hela sin personalstyrka. Eskilstunas räddningstjänst har celtifierat sig i motorsåg samt haft insatsövningar mot konstruktionsbrandshuset.
På initiativ av Länsstyrelsen i händelse av stora olyckor har det under två dagar övats stabsarbete med hela länets stabsorganisation i Katrineholm.
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- - - -e Arbetarkommunen och Moderaterna har under 10 kvällar haft möten i lokalerna på övningsfåltet. Arbetet med att förbättra och förnya övningsfåltets meny av olika övningar har fortsatt under året.

Fixar-Malte
Fixar-Malte ska hjälpa till med praktiska göromål hos äldre. Hjälpinsatsen ska medföra minskad
risk för olyckor som kan medföra personligt lidande samt höga kostnader för samhället. FixarMalte har även en social funktion då den äldre kan känna sig trygg i större utsträckning då det
finns möjlighet att bli sedd och hörd. Verksamheten är avsedd för personer från 65 år och uppåt
samt personer med funktionsnedsättning. Målet med verksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet.
Syftet är att personer över 65 år skall få hjälp med vardagliga sysslor som de kan ha svått att
utföra själva. Sysslorna ska inte rymmas inom den vanliga hemtjänsten. Exempel på uppgifter
som Fixar-Malte utför är att hänga upp gardiner, tavlor, byta glödlampor, bära möbler och andra
göromål av liknande att. I samband med besök i hemmet ges råd om skaderisker och brands äkerhet. Det görs även en inventering av andra olycksrisker, t ex. kan nämnas behovet av bättre
belysning och att eliminera risken för att snubbla eller halka osv. En checklista fylls i vid vatje
besök. Listan skickas kontinuerligt till kommunerna och fungerar som ett hjälpmedel vid utvärderingen av uppdraget. Kommunerna ansvarar för att analysera innehållet i utvärderingarna och
ta ställning till behovet av eventuella åtgärder. Fixar-Malte medverkar även vid olika informationstillfållen för att marknadsföra sina tjänster.
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- - - -e Antal hembesök utförda av Fixar Malte

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2017
47
34
49
56
60
36
(semester)
53
51
59
87
56
588

Antal besök 2016
45
46
40
50
58
41
8 (Semester)
34(semester)
47
70
92
60
591

De flesta som använder fixar Malte-tjänsten är mellan 75- 89 år. Drygt hälften av de som utnyttjat tjänsten har inte hemtjänst. Ar 2017 genomfördes totalt 588 hembesök. Målvärdet på
700 hembesök uppnåddes således inte.

Antal genomförda hembesök av fixar malle i
Katrineholms kommun
_
_

600

: : J1_J
2010
20 12
20 14
201 6
20 11
2 01 3
201 5
2017

Utfall(sl)
Malvärde (st)

Antal genomförda hembesök av fixarmalle i
Vingåkers kommun

:::1

_
_

Utfall (sl)
Malvärde (st)

~Unl .

20 10
20 12
20 14
20 16
20 11
20 13
2 01 5
20 17

Per Gustafsson
Funkt;onsansvarig
extern utbildning
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- - - -e Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Organisation av räddningsstyrkor
Funktionen ansvarar för förbundets fem räddningsstyrkor samt RCB-beredskap. Styrkorna består aven heltids styrka i Katrineholm. Övriga styrkor bemannas med räddningspersonal i beredskap, vilket benämns som RiB. Insatsledaren från heltidsstyrkan är alltid räddningsledare
vid insatser i förbundets verksamhetsområde. Räddningschef i beredskap kan ta över rollen som
räddningsledare.

Högsjö
Beredskapen upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare. Övrig
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från
Vingåker samt heltidsstyrkan. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen
alternativt RCB.

Vingåker
Beredskap upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare och två
brandmän. Arbetsledaren är FIP och åker direkt med egen bil till aktuellIarmadress. Vid större
insatser sker förstärkning från heltidsstyrkan i Katrineholm. Räddningsledare är insatsledaren
från Katrineholmsstationen alternativt RCB.

Björkvik och Julita
Beredskapen upprätthålls av RiB-personal, arbetsledare och FIP. Den som är i beredskap är
arbetsledare och han/hon kan åka direkt med egen bil till aktuellIarmadress. Vid vissa larm kan
FIP välja att åka till stationen för att åka tillsammans med styrkan. Övrig personal har ingen
beredskap utan så kallad fri inryckning tillämpas. Vid insatser inom Björkvik och Julitas insatsområde larmas alltid heltidsstyrkan i Katrineholm.

Katrineholm
Heltidsstyrkan består aven fristående insatsledare. IL agerar som räddningsledare i hela förbundet. Vidare består styrkan aven st yrke ledare (SL) och fyra brandmän.

Katrineholm RiB
Beredskap upprätthålls av RiB-personal, styrkans sammansättning är två brandmän. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB.

RCB
Den person som är Räddningschef i beredskap larmas vid samtliga larm inom förbundet. RCB
har det normativa och strategiska ansvaret för hela utryckningsorganisationen. I funktionen
RCB ingår att agera som funktion TiB (tjänsteman i beredskap) imedlemskommunerna.
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- - - -e Uppföljning Larm

Direktionen vill årsvis folja utvecklingen av antalet olyckor inom ramen for begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. Det totala antalet larm under året var 711
mot 765 for 2016. Detta innebär en minskning med 54 larm. Antal larm inom ramen for räddningstjänst blev under året 107. Förgående år var det 123 larm. Direktionens vilja är således
uppfyllt.
Larmen fordelas per station enlig nedan.

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

Antal larm .ian-dec 2017
541
111
35
13
11
711

Antal larm .ian-dec 2016
562
140
27
20
16
765

Antalet utryckningar har minskat under perioden. Nedan redovisas utryckningsstatistik samt
insatser som klassas som räddningstjänst de sista åren.

Antal utryckningar

_
_

600

_
_

Utlall(st)
Målvärde (st)
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400
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Antal utryckningar som klassas som
räddningstj änst vid framkomst
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Mål'lärde (st)
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j
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20 13
2015
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Fördelning av larm per olyckstyp
Automatlarmsutryckningarna har minskat, 188 (210) stycken varav fyra (sju) orsakats av brand
eller tillbud. De automatlarm som klassats som onödiga var 184 stycken (203). Brand ej i byggnad har ökat under 2017 med 11 st. Brand i byggnad har minskat med sex st. Trafikolyckor har
minskat från 156 till 142. För "IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans" har organisationen larmats
vid 74 (96) tillfållen.
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- - - -e Övning

Övningsverksamhetens mål 2017 har varit att planera övningsverksamheten utifrån gällande
förmågebeskrivning och förmåga per station. Detta kommer fortsätta även under 2018. Den
stora utmaningen är att följa upp förmågebeskrivningen på individnivå.

Heltidsstyrkan
RiB
Summa

Övningstillfållen
2017
125
112
237

Övningstillfållen
2016
122
116
238

Övningstimmar
2017
2687
2434
5121

Övningstimmar
2016
2217
1784
4001

Mångfald
VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. VSR är också
representerade med en representant i PACTAS jämställdhetsråd. Vid planering av den nya
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.

Samverkansavtal
VSR har samverkansavtal om räddningsinsats med samtliga kommuner i länet, samt med Nerikes Brandkår, Finspångs Räddningstjänst och Östra Götalands räddningstjänst. Nedan redovisas den hjälp som utväxlats under året.

Flen
Sörmlandskusten
Eskilstuna
Finspång
Rtj Östra Götaland
Nerike Brandkår

Erhållit
hjälp
2017
1
O
O
O
1
O

Bistått med
hjälp 2017
3
O
1
3
3
1

Erhållit
hjälp
2016
1
O
O
1
2
O

Bistått med
hjälp 2016
2
2
1
1
7
O
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- - - -e Stab och Ledning

VSR har tillsammans med övriga räddningstjänster i länet gemensamma rutiner för stabsarbete.
Varje räddningstjänst har också förbundit sig att skicka en stabsutbildad person till den räddningstjänst som vid räddningsinsats är behov av stabsresurs. För VSRs del är det i första hand
RCB som biträder med hjälp då annan räddningstjänst kallar på behov.

Skapa mervärde vid räddningsinsatser
För att stödja de drabbade har direktionen beslutat att VSR, i rimlig grad och utan att dra på sig
större extra kostnader, ska stödja de drabbade att komma vidare efter en olycka. Stödet ska
anpassas efter varje specifik situation, det kan handla om psykosocialt omhändet1agande, vara
en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att
minska skadeutfallet och öka lärandet i och utanför organisationen.

Antat medborgare som kontaktat VSR efter
insats.

60

_

Utfall (st)

_
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Anta l gånger som insatspersonal aktivt kontaktat
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25

_

Utfall(st)

_

Mål'lärde (st)

20
40
20
20 11

LlL
2013

2012

2015

2014

l
20 17

2 0 16

15

10
5
20 11

201 3
2 01 2

20 15
2 0 14

20 17
20 16
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- - - -e Fordon

I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon:
Station
Katrineholm

Fordon i VSR

Julita
Björkvik

Vingåker
Högsjö

Under en period har verksamheten gjort stora investeringar i fordon. De mest kostsamma investeringarna som är genomfårda de senaste åren är stegbil, fyra FIP bilar och två nya förstabilar.
Nu står terrängrnotorcykeln och tankbilen på tur att bytas ut under 2018. VSRs fordonspark står
sig bra i konkurrens mot andra räddningstjänsten

Björkviks Frivilliga Brandkår (BFB)
Föreningen har avtal med VSR och är ansluten till Föreningen Sveriges Frivilliga Brandkårer.
Styrelsen har under året hållit två möten. Årsmöte hölls under februari på Björkviks brandstation. Personal har deltagit på kvällsövningar och lördagsövningar samt kallats ut på larm vid 13
tillfällen. Kåren har på uppdrag av MSB gjort 160 hembesök med inriktning Brandsäkelt hem,
olycksrisker i hemmet, tolv andra utbildningar har genomfölts i HLR och det trygga hemmet.
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- - - -e Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR

Vid nationaldagsfirandet i Katrineholm deltog UBK tillsammans med räddningstjänsten i stadsparken med ansiktsmålning får barnen och en station för att skjuta prick med vattenslang. Ledare från ungdoms brandkåren medverkade tillsammans med VSR får att finnas på plats under
kväll och natt i samband med skolavslutningen. Allt får att ge studenterna i kommunen ett tryggt
studentfirande. UBK medverkade även på tomtenatta i Katrineholm.

Civil Insats Person (CIP)
Ett av VSRs mål är att andelen insatser där allmänheten gör en fårsta insats innan insatsstyrkan
är på plats ska öka. Tidsfaktorn är ofta avgörande får utgången av händelsen. För att stärka den
fårmågan har VSR startat upp åtta CIP områden. Områden dit våra räddningsstyrkor har längst
framkörningstid kommer att prioriteras. För att nå ut med informationen till prioriterade områden samarbetar VSR med polisens grannsamverkansområden. Ett samarbete har även inletts
med Brandskyddsfåreningen i Södermanland som stödjer projektet och kommer att bistå med
gruppfårsäkring får de personer som är CIP.
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- - - -e Några av årets insatser

2017-03-16 Utsläpp farligt ämne. Kuveli med ett vitt pulver i som inkommer till PostNord
Vingåker. Utrymning av lokaler samt sanering av personer genomfårdes.

2017-06-13 Brand i byggnad. Brand i del av soffa orsakad av okänd anledning som sprider sig
vidare till vinden. Familjen vaknar av att brandvarnaren tjuter och lyckas ta sig ut ur villan.
Effektiv släckning tack vare skärsläckaren samt användande av värmekameran.

2017-08-02 skogsbrand. Mycket besvärliga fårhållanden. Det var extremt torrt i marken. Insatsen pågick under ett dygn. Markägaren skötte sedan bevakningen själv ytterligare några dygn.
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- - - -e Sammanfattning och Framtid Funktion Räddning

Nya byggnadsmaterial och fårekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer att ställa högre
krav på val av metod och taktik vid kommande insatser. För att möta dessa krav finns behov av
att utveckla nya släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens "verktygslåda" (metoder,
utrustning o. dyl.) kommer att öka i omfattning. Detta medför krav får de som leder räddningsinsatser, viktigt att välja rätt metod och taktik. VSR behöver skapa förutsättningar får att det
ska finnas fler alternativ i vår verktygslåda. Räddningsledaren ska ges möjlighet att kunskapsmässigt kunna välja rätt verktyg vid insatser.
Under 2016 rapporterade MSB och flera medier om att dödsbränderna är tillbaka på en hög
nivå igen. Flera tragiska bostadsbränder med dödlig utgång inträffade. VSR har tillsammans
med många andra räddningstjänster i landet startat upp ett arbete för att minska antalet dödsbränder. Sedan slutet av 2017 genomför VSR hembesök. Genom att få en personlig information, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brand filt så minskar risken får
att drabbas aven bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.
VSR kommer att fortsätta med hembesöken under 2018 . VSRs fårmågebeskrivning kommer
under 2018 att uppdateras. Förmågebeskrivningen är ett viktigt dokument för funktionens verksamhet. Förmågebeskrivningen styr övningsverksamheten och den operativa fårmågan . Funktionen ser fram emot att få fOltsätta arbetet med det reviderade och delvis nya uppdraget från
medlemskommunerna, och ett fortsatt bra förebyggande arbete samt en stark operativ förmåga
under perioden 2017-2019.

MalNas Gårdholt
Räddningschef
Funktionsansvarig Räddning
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- - - -e Funktion Administration

Funktionen är ny sen i september 2017 och består aven funktionsansvarig ekonom samt en
administratör.
Under hösten har arbetet främst handlat om att förbereda implementeringen av nytt ekonomisystern. I och med infårandet av nytt ekonomisystem från årsskiftet har även ny kodplan får
VSR arbetats fram. Den nya kodplanen bygger på Kommun-Bas 13, vilket är den kodplan som
en majoritet av landets kommuner använder. Bytet har inneburit en del jobb med att översätta
budget 2018 till den nya kodplanen och det kommer även ge konsekvensen att den ekonomiska
uppföljningen för 2018 inte blir jämförbar med tidigare år på samma sätt som förr. Det ställer
högre krav på att det ekonomiska utfallet följs noga månadsvis i jämförelse med utlagd budget,
samt att prognos får helåret prioriteras redan tidigt på året. Under hösten har även befintlig
investeringsplan setts över som en del i den långsiktiga planeringen gällande budget får VSR.
Dessa delar är en del i att ge fårutsättningar att nå VSRs mål om ett årligt positivt resultat.
Funktionens uppdrag under 2018 blir bland annat att säkerställa att rutiner och arbetssätt arbetas
fram som är anpassade till det nya systemet, får att på så sätt underlätta får samtliga budgetansvariga att nå uppsatta mål. Väl fungerande rutiner bidrar till en korrekt redovisning och till
detta hör även korrekt genomförda inköp. Under 2018 kommer mycket fokus ligga på flytt av
brandstation med tex inköp av material och inredning. För större upphandlingar infår flytten
kommer Telge inköp att användas som ett stöd.
Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt kommer att fåljas upp i internkontrollen får 2018.
Inrättandet av den nya funktionen innebär även viss revidering av befintliga styrdokument, detta
beräknas vara klalt i februari 2018.

Johanna Gustafsson
Funktionsansvarig Administration
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- - - -e Personalekonomisk redovisning

Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång men utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna står för 76,6 % (79,6%) av förbundets totala kostnader.

Kompetensförsö rj ning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 75, varav 35 heltid och 40 RiB. Under året har 9
personer anställts och 8 personer slutat (varav fyra RiB) .

Personal som slutat under 2017
Andreas Andersson
Gert Holmgren
Roger Larsson
Christer Sundqvist
Patrik Williamsson
Tonny Adrelius
Daniel Larsson
Pierre Szabo
Personal som har anställts under 2017
Johanna Gustafsson
Helena Svensson
Johan Harter
Jimmy Idström
Ulf Karlsson
Peter Norgren
Robert Rigo
Robeti Dahlqvist
Magnus Karlsson

Brandman
Brandman
Förbundschef
Brandmästare
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
Ekonom
Brandman
Instruktör
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman

Medelåldern bland de anställda var vid årets slut 43 ,2 (43) år. Genomsnittliga anställningstiden
är 11,9 (13,4) år.
ÅldersfOrdelning personal 31/12 2017
30-49år
RiB
<29år
Julita
5
Björkvik
4
1
Vingåker
6
1
Högsjö
6
1
21
SummaRiB
3
<29 år
30--49 år
Heltid
Katrineholm
3
31

> 50
1
5
3
1
10
> 50
8

Medelålder
44,6 (45,2)
52,1 (51,5)
42,5 (41,2)
39,6 (38)
44,7 (43,9)

Anställningstid
13,605,2)
18,5 (16,7)
10,6 (9,6)
12,900,7)
13,9 (13,1)

41,7 (42,1)

9,9 (13,7)
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- - - -e Lönepolicy

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag får lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner.

Kostnaden för pensioner
Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. F ör 2017 minskar kostnaden
med 1 760 tkrjämfålt med föregående år.

Kostnad
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd Ap
Avsättning framtida utbetalning
Löneskatt (24,26%)
Framtida värdesäkring
Summa

2017
l 085
876
-204
539
463
2759

2016
188
883
2380
882
186
4519

2015
189
811
1064
965
245
3274

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året. Kompetensutveckling är högt
prioriterat i VSR och varje person i heltidsorganisationen har en personlig utvecklingsplan som
uppdateras vid medarbetarsamtalen.

Utbildning
Tillsyn A
Räddningsledare B
Räddningsledare A
Räddningsinsats

Antal personer
2
1
1
1

Utöver MSBs kompetensutbildningar har personalen medverkat i en mängd kortare kurser och
konferenser såsom BRAND 2017, Kostnaderna för kompetensutveckling under 2017 uppgår
till 227 tkr (218 tkr).
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- - - -e Arbetsmiljö och hälsa

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpm·band på samtliga stationer,
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer träna på gymmet på brandstation i Katrineholm.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var för heltidpersonal under året 6,02 % (5,9 %), RiB-personal har haft 35 sjukdagar under året (50). En organisation som har mellan 3-5 % i sjukfrånvaro
rälmas som en verksamhet med låg sjukfrånvaro. Rehabiliteringsutredningar sker vid längre
sjukskrivningar. Sjuklönekostnaden uppgår under året till 82 tkr (72 tkr) för dag 2 - 14, får dag
15 - 19, 11 tkr (147 tkr).

Sjukfrånvaro
Heltid
RiB
O (109) dagar
O (8) dagar
<29 år/dagar
0(3,3) %
0(1,9) %
%
453 (303) dagar
35 (28) dagar
30-49 år/dagar
1,3 (1,1) %
7,41 (4,9) %
%
O(14) dagar
50 <dagar
73 (109) dagar
3,48 (5,1) %
0,0 (0,7) %
%
527 (521) dagar
35 (50) dagar
Summa dagar
6,02 (5,9) %
0,7 (1,0) %
%
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och könsfårdelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid upprepade frånvarotillfållen med kOlitidsfrånvaro eller om personen själv begär det. Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 24 tkr (17 tkr).

Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden får hälsoundersökningar
uppgick under 2017 till 147 tkr (108 tkr) och arbets-EKG till 49 tkr (52 tkr).
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- - - -e Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
DRIFfREDOVISNING Utfall
2017
Intäkter
Kommunbidrag
34627
Extern utbildning
1462
1 218
Automatlarm
352
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva
121
varor
Tillsyn
165
Fixar-Malte
244
Övriga intäkter
84
Finansiella intäkter
De/summa intäkter
38273
Interna intäkter (PO)
8813
Summa intäkter
47087
Kostnader

Budget
2017

Avvikelse
2017

Utfall
2016

34627
1 300
1345
347

O

162
-127
5

34015
910
257
346

105
205
230
470

16
-40
14
-386

j

38629
8965
47594

-356
-152
-507

I

162
276
239
2239
7
38450
8865
47315

r

I
I

I

t

I
I

I

Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader

35762
2262
5 7 14

Årets resultat

558

14
2454
5
316
46528

135323
3350
5882

-439
1 088
168

35217
4108
5746
29
2249

515
47590

-14
66
-5
199
1062

4

554

-281

O

2520

246
47596

Arets resultat +558 tkr beror främst på att årets kostnader for pensioner blev lägre än budgeterat
efter den senaste prognosen från KP A. Arets överskott öronmärks for kostnader i samband med
den kommande flytten av brandstation enligt direktionsbeslut fattat i december 201 7.
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- - - -e Avvikelser i den ekonomiska redovisningen

Intäkterna visar ett minusresultat på 356 tkr som förklaras med att en återbäring från AF A försäkring blev dubbelbokförd på intäktssidan 2016 men återförd under 2017. Externutbildningen
visar ett plus på 162 tkr mot budget.
Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella kostnader visar ett resultat på -439 tkr. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter
arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar ett
plusresultat på 1 501 tkr mot budget.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

2016
2017

Personal
79,6%
76,6%

Material
4,8%
7,9%

Hyror
6,2%
6,6%

Tjänster
9,0%
8,3 %

Övrigt
0,4%
0,4%

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.

Extern
utbildning
2,4 %

Automatlarm
3,0%

Avtal
Voith

Tillsyn

Fixar
Malte

Övrigt

2016

Kommunbidrag
88,5 %

0,9%

0,7%

0,6%

3,9%

2017

90,5 %

3,8%

3,2%

0,9%

0,4%

0,6%

0,2%
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- - - -e Föregående års resultat

Ar 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka
den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under
2014. Ar 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861kr användes under 2015. Dessutom
avsattes ytterligare 300 tkr 2015. Under 2016 användes 439 tkr av dessa. Av de öronmärkta
medlen återstår 955 tkr 2017-12-31.

Årets resultat
Arets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr. Det
positiva resultatet beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat efter den
senaste prognosen från KP A, samt att kostnader i samband med flytt av brandstation inte varit
aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i slutet av 2018.

Årets resultat i förhållande till balanskravet
VSR uppfyller balanskravet i och med att året ger ett positivt resultat. Det finns inget underskott
från tidigare år att återställa.

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA -KL.

Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyin~jänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Aterlånade medel

2017
22033
-1 085
1930
463

2016
18844
-188
2587
186

O

O

-1 047
63
22356
22356

-19
623
22033
22033

Likviditet
Förbundet hade 2017-01-01, 4 606 tkr i bankmedel och vid periodens slut 8722 tkr.
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- - - -e Soliditet

Det egna kapitalet är positivt med 7 108 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 36
399 tkr. Soliditeten är således 19,5 %.

Investeringsredovisning
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under 2017 gjordes inga större
investeringar. Avsatta pengar för ny brandstation användes ej under 2017. Förbundets fordonspark bestod vid årets slut av 20 fordon . 9 fordon har en totalvikt över 3,5 ton, 11 fordon
har en totalvikt under 3,5 ton.

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Radio
Ny brandstation
Brand- och räddnings-mtrl
Summa

Budget

Utfall

Budget

Utfall

2017

2017

2016

2016

50
O
O
O
2830
291

18
O
O
O
O
293

130
3 100
O
10
O
1 386

65
3745
63
4
O
848

3171

311

4626

4725

Avskriv.
tid (år)
30
10115
10
10
10
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- - - -e Resultaträkning
Redovisning i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2

Utfall
2017
tkr
3646
-34939

Avskrivningar

3,5

-2454

-2520

-33747

-34108 -34057

-33018

34627
-322

34627 ' 34 015
O
7
-515
-246

32914
O
-320

558

4

-424

not
1

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Årets resultat efter finansiellt netto

Budget Resultat
2017
2016
tkr
tkr
4002 14428
-35590 -36235

Resultat
2015
tkr
3202
-33 978
-2242

-2249

1-281
j

Reducering av samtliga realisationsvinster
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

O

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

558
O
O

Balanskravresultat

558

O
O
O
O

O

-102

4

-281

-526

4

1-281

-526

j

Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

8
558

439

861

j 159

335

39
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- - - -e Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

1Not 2017

558

2016

1

12015

8

O

5

2454
323
3335

159
-439
2249
3 189
5 158

-104
1 335
4566

916
-793
5281

3 114
364
6821

-311

-4726

-4 175

O

O

O

-311

-4726

-4 175

Förändring skuld finansiell leasing

-139

-139

-102

Summa kassa.flöde

4116

416

2544

Likvida medel vid periodens bÖljan
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

4606
8722

4190
4606

1646
4190

4116

416

2544

Arets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kass{~flödefrån den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflödefrån investerin~sverksamheten

11

335
-861
2242
1627
3343
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- - - -e Balansräkning
Redovisning i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

2017

2016

2015

tkr

tkr

tkr

not

j

10960 11 383
13285 14839
2 150
2316
5 26395 128537

11 759
12564
1 740
26063

I

6 1283
1 179
4
4
4602
8718
10005 15785

,

36399 134322

Summa tillgångar

2095
4
4186
6285

32348

j

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER
Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital

•~
7 6549
558
7108

6830
-281
6549

I
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar

7254
-424
6830

I

9
17 991 117 731
4365
4302
22356 22033

15 165
3679
18844

!
Skulder
Långfristiga skulder
KOltfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

j

572
711
10 6364
5029
6936
5740
36399 134322

850
5824
6674
32348
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- - - -e Ansvarsförbindelser

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år

Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Avgifter o ersättningar

2395

l 879

2429

Extern utbildning

1462

910

577

Övriga rörelseintäkter

306

1088

230

Summa

3646

4428

3202

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

2017-12-31
24584
2762
2295
2885
151
2262
O
34939

2016-12-31
24728
l 737
2229
3276
156
4108
O
36235

2015-12-31
23211
2183
2199
3444
159
2762
20
33978

Not 3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5- 30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.

Not 4 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (21 %)
Katrineholms kommun (79%)
Summa

2017-12-31
7272
27355
34627

2016-12-31
5986
28029
34015

2015-12-31
6563
26351
32914
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- - - -e N ot 5 A n l"aggnmgstl'II19angar
o

Belopp i tkr Fastigheter
Bokföli ingående värde
Arets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning
Summa fastigheter
Belopp i tl{r Inventarier
Bokföli ingående värde ink!. leasing
Arets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Utrangeringar
Försäljning
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar
Nt6F
or d'
rmgar
o
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KP A
Upplupna intäkter
Avräkningskonto Vingåker
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

JuIita/Björkvik Övningsfält
2570
Il 633
18

-579
-83
O
1926

-2241
-358
O
9034

Fordon
24730
O

Övr, invent,
4166
293

-9891
-l 554

-l 850
-373
-86
O
2150
11184

O
13285
15211

2017-12-31
746
473
24
-48
82
O
O
7
1283

2017-12-31
14203
18
14 221
-2820
-441
O
10960
2017
28895
293
29189
-11 741
-1927
-86
O
15435
26395

2016-12-31
653
170
O
343
7
O
O
6
1179

2016-12-31
14138
64

2015-12-31
12 191

-2380
-440
O
11382

-288
O
11903

2016
24357
4661

2015
10970
4115

29018

15085

-10054
-l 809
O
O
17155
28537

- l 093
O
O
13992
25895

2015-12-31
186
146
O
230
18
O
O
461
1041
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- - - -e N ot 7E;get K apJta
' I
Belopp i tkr
2017-12-31 2016-12-31
6549
6830
Eget Kapital
955
Därav projektmedel avsättning
l 351
Arets avsättning
O
O
Ianspråktagande av projektmedel under året * O
-439
Summa projektmedel
955
912
-281
558
Arets Resultat
71 08
6549
Summa Eget Kapital
* Korrigering ianspråktagande 2015 fOr intern mtäkt 43 tkr
Nt8P
' kt me dl
e
o
rOJe
Belopp i tkr
DOT-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Ombyggnation av containersystem
FIR fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Förstudie ny brandstation Katrineholm
SläckmedelstiIIsats
Civil insatsperson
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning

2017-12-31
Utfall
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Ack utfall
100
15
42
68
40
275
64
18
15
247
37
383
7

O

1311

Därav projektmedel avsiittninglbudget
Avsättning ål' 2015 samt korrigering
Ack ut(aIl 2017-12-31

1955
311
-1 311

Summa projektmedel

955

2015-12-31
7254
1955
300
-861
1394
-424
6830

Budget
100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1955

Avvikelse
O
5
8
57
10
3
-24
22
-5
3
-l
327
6
233
644

Not 9 PensionsfOrpliktelsel' och pensionsmedel
2017-12-31
2016-12-31
Belopp i tkr
431 7
3810
Förmånsbestämd Ap
Särskild avtalspension
13 674
13 921
Ansvarsförbindelser
O
O
4365
4302
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
22356
22033
Finansiella placeringar
O
O
22033
Ater lånade medel
22356
VSR har Inga pensIOnsförpiIktelser gentemot fötiroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet P A KL,

2015-12-31
3327
11 985
O
3715
19027
O
19027

44
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- - - -e Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
Övrigt
Avsättningar för pensioner

2017-12-31
22033
-1 085
1 930
463
63
-1047
22356

2017-08-31
22033
-723
745
310
80
O
22445

2016-12-31
18844
-188
2587
186
623
-19
22033

100%

100%

100%

Specifikation: Avsatt till
pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad fårmånsbestämd ålderspension
PA-KL Pensioner

12630
4317

12475
4163

13 921
3810

1044

1425

O

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

17991
4365
22356

18063
4382
22445

17731
4302
22033

Akutaliseringsgrad

nstlga sI{Il Id er
Not 10 K ort f"
Belopp i tkr
Pensionsskuld, individuella
delen
Löneskatt, individuella delen
Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
anställda
Avräkningskonto Vingåker
Leverantörsskuld
Skattekonto
Momsskuld
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
Sociala avgifter, källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2017-12-31

2016-12-31

2015-08-31

876
213
1484

883
214
1567

811
389
1 612

64
O
2671
O
27

67
O
1240
O
107

73
O
1668
O
O

124
903
2
6364

13
938

307
956
O
5822

5029

N ot 11 Ö vnga e.J'n
I {VI'd'Itetspaver mn d e poster
Belopp i tkr

Förändrade pensioner inkl. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

2017-12-31
260
63
323

2016-12-31
2566
623
3189

2015-12-31
1309
318
1627

45
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- - - -e Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat redovisningssystemet.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldfölis och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsfölis.
Sociala avgifter har bokfölis i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsfölis och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter).
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar. Avskrivningar
görs under en period om 5- 30 år och påböljas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Pensionsskulden har beräknats av KP A och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av pensionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kOliare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en kOlitids inventarier och kostnadsförs direkt
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- - - -e Begreppsförklaring

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomI.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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- - - -e Tio år i sammanfattning

Invånare
(anges 31/12 året innan)
Netto kostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tlcr)
Arets resultat
(tkr)
Netto investeringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm (procent av totala antalet larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2008
41244

2009
41 174

2010
41214

2011
41321

2012
41224

2013
41645

2014
41 765

2015
42237

2016
42415

2017
42821

27537

30160

29507

30020

30719

28845

30208

33134

34056

33747

668

733

716

726

745

687

723

784

803

788

30500

31500

30146

30462

31528

31367

31979

32914

34015

34627

2366

2277

3047

3336

3563

3500

5491

3202

4428

3646

1297

1241

l 144

1097

1057

910

1035

577

910

1462

2889

786

425

63

255

682

1549

321

177

558

5382

7781

5482

2248

619

898

5820

4175

4726

311

19 165

22135

23777

25182

25061

26182

30026

32348

34323

36399

6045

14450

-810

812

2267

4150

1 931

O

O

O

3825

4281

4706

4769

5023

5705

7254

6714

6550

7108

18 %

19 %

20%

19 %

20%

21 %

24%

21 %

19%

20%

22123

22058

21463

21068

21903

23008

22671

23327

24724

24584

10053

11 567

12113

13 009

14746

15601

17217

18844

22033

22356

1660

1344

1 615

1 419

1564

1450

1685

l 723

1567

1484

98

86

78

79

79

80

73

82

82

75

255

265

198

64

74

225

829

527

450

402

532

580

613

590

598

610

614

663

765

711

52

52

48

51

51

47

49

50

44

47

198
(37%)

233
(40%)

241
(39%)

196
(33%)

205
(34%)

191
(31%)

182
(30%)

164
(25%)

210
(27%)

184
(26%)

5691

5601

5053

4064

4034

7117

6492

5724

5835

6458
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2017
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2017 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av forbundets fortroendevalda revisorer översiktligt granskat forbundets
delårsrapport fOr perioden 2017-0 1-0 1 - 2017 -08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen for år 2017.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge fOrbundets revisorer ett underlag for sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är forenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige har fastställt.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas
kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet for perioden är l 478 tkr (-81tkr), vilket är l 559 tkr bättre än motsvarande period foregående år. Prognosen fOr helåret pekar mot ett resultat om 4 tkr.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi fOljande bedömning av forbundets delårsrapport:
•

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att delårsrapporten i
allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Förbundets ekonomiska resultat på och ställning per 2017-08-31 i allt väsentligt är rättvisande.

•

Vi bedömer att det finansiella målet om resultatet har uppnåtts under perioden samt att
det prognostiserade resultatet per helår är forenligt med de finansiella målet direktionen
beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar kan vi inte uttala oss om då de inte utvärderas forrän i årsredovisningen.

•

Vi instämmer i förbundets bedömning att två av verksamhetsmålen har uppfYllts, tre delvis har uppfYllts och att två av målen inte har uppfYllts. Någon prognos för måluppfYllelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte heller kan uttala oss om detta.
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Granskning av tillståndsprövning av brandfarliga och explosiva varor (Bilaga 3)
Syftet med genomförd granskning är att bedöma om förbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor.

Vi bedömer att kommunalförbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av
brandfarliga och explosiva varor.
Vår bedömning är att medlemskommunerna i beslut tydligt har angett vilka utav kommunernas
uppgifter som åläggs kommunalförbundet. I delegationsordningen framgår tydligt vilka beslutanderätter som delegerats. Delegationsordningen kopplar till funktion utifrån en bedömning av
kompetens och utbildningar. Revidering sker årligen, vilket är viktigt då den personliga delegationen kan ändras över tiden.
Det finns en ändamålsenlig rutin som för varje år fastställer avgifter och taxor. Det finns ingen
beskriven koppling till säkerställandet av självkostnadsprincipen och full kostnadstäckning.
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga och tydliga rutiner och riktlinjer som stöd för tillståndsprövningen av brandfarliga och explosiva varor. Genomförs aktgranskning visade på handläggningstider som överensstämmer med lagstiftning och riktlinjer. Däremot anser vi att dokumentationen kan utvecklas då den i sin helhet inte alltid går att följa i verksamhetssystemet.
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig tillsynsplan och process för vilka tillsynsobjekt som
väljs ut under året. Dock anser vi att den kan förbättras genom att dokumenterad rutin tas fram
som kan fungera som underlag vid bedömning av vilka tillsynsobjekt som väljs ut.
Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten kopplat till godkännande och attest av leverantörsfakturor innebär.
Bokslut och årsredovisning 2016 (Bilaga 4)
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Arets resultat uppgår till
558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att
täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från tidigare år i sin balanskravsutredning det
har inte skett i år.
Arsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella mål som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god
då fyra mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i måluppfyllelsen, som antalet dödsolyckor.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Intern kontroll
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Aterrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.

Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbundsledningen.
förbundsledningen.
Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2017 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
Katrineholm den 5 mars 2018
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstj änsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2017.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 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, mål 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.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionen har arbetat med intern kontroll.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2017 är uppfyllt. Arets resultat
uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott
från tidigare år att täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att ett av de två finansiella målen har uppnåtts.
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Vi instämmer i direktionens bedömning att fyra av verksamhetsmålenfär god ekonomisk
hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan ett inte har uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2017 (bilaga 4), samt träffar med företrädare fdr direktionen och förvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 5 mars 2018

tfcul {f/~/((aucf~
Karl Källander

Sören Ericsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)
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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets resultat uppgår tillSS8 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från
tidigare år i sin balanskravsutredning det har inte skett i år.
Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella
mål som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsrnålens uppfyllelse som god då fyra mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har
uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i
måluppfyllelsen, som antalet dödsolyckor.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

2.1.
Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Detta gäller även kommunalförbund.
Revisionsobjekt är Direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.2.
Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:1)
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

•

Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om
avseende god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

•

resultaträkning

•

kassaflödesanalys

•

balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggs upplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra
än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets personal. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting".
Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår
av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2018-02-13. Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-02-28.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbunds chef och controller.

Revisionskriterier
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 12 kap 1 §
KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:
•

Kommunallagen

•

Kommunal redovisningslag

•

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

•

Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3-

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall,finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Förvaltningsberättelse

3.1.1.1.
Översikt över utvecldingen a, verksamheten
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Beskrivningen av hur ekonomin förväntas utvecklas under de närmaste åren redovisas inte i förvaltningsberättelsen.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild
av förbundets verksamhet.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens (kommunalförbundets) ekonomiska ställning. Detta
framgår i förbundets förvaltningsberättelse. Det finns mål kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffat under, och delvis efter räkenskapsåret. Redovisning sker per verksamhetsområde. Vi ser dock inga händelser som hänt efter årets utgång redovisade.
Förväntad utveckling
I årsredovisningens förvaltningsberättelse beskrivs den förväntade utvecklingen
inom olika verksamheter.
Väsentliga personalf'örhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal
uppgifter om personalen i form av tabeller och verbal information.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1. Redovisning och finansiering av det totala
pensionsåtagandet lämnas i tabell. Det finns inga personer med särskild avtalspension och visstidspension utöver att brandmän har särskilt avtal för personer med
beredskap.
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3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Inga större investeringar har genomförts under 2017, utfallet
uppgick till 311 tkr att jämföra med budgeterade 3171 tkr. Avvikelsen förklaras av
att avsatta medel för ny brandstation inte nyttjades under 2017.

3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till medlemskommunernas fullmäktiges budget. Korta kommentarer lämnas till avvikelser.

3·1.2.

Balanskrav

Bedömning och iakttagelser
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet
efter balanskravsjustering uppgår till 558 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att täcka.

3.1.3.
3.1.3.1.

God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella mål som medlemskommunerna beslutat ska gälla för perioden 2016-2019.
Finansiellt mål, fastställda av direktionen f'ör perioden 2016-20 19

Utfall 20:17-12- 3:1

Måluppfyllelse, förbundets bedömning

VSR ska ha ett positivt årligt resultat.

Utfallet är 558 tkr

Målet är uppfyllt.

Reinvesteringar ska ske med förbundets
egna medel

Målet är uppfyllt

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god, då de finansiella målen är
uppfyllda.
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De mål för god ekonomisk hushållning som finns för verksamheten och som redovisas i årsredovisningen är
Mål för verksamheten, fastställda av
direktionen för perioden 2016-2019

Måluppfyllelse, förbundets bedömning i delårsrapporten

VSR har uppdrag att fortlöpande se över
Förbundet bedömer att målet är delvis
uppfyllt
och anpassa organisationen så att den på
bästa sätt stödjer medlemskommunernas
intentioner för räddningstjänstverksamhet,
säkerställer en långsiktig effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande
och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva
och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män, kvinnor, flickor och
pojkars säkerhet står i centrum.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

Kunskapen och förmågan hos allmänheten Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.
om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt
öka.
VSR's eller som samverkansavtal annan
räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.

Förbundet bedömer att målet är delvis
uppfyllt.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyll- Förbundet bedömer att målet inte är
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick
LSO ska en första insats ske av enskilda.
till 40 procent.

Förbundet har i årsredovisningen med hjälp av olika diagram redovisat och utvärderat hur verksamhetsmålen har uppnåtts.
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Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, verksamhetsrnålens uppfyllelse som god då fyra mål är uppfyllda, två är delvis uppfyllda och endast ett inte
är uppfyllt.

3·2.

Rättvisande räkenskaper

3·2.1.

Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträlmingen ger en i allt väsentligt rättvisande bild.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Redovisning i tkr

Utfall

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

i

Budget Resultat

2017
3646
-34939
-2454

2017
4002
-35590
-2520

2016
4428
-36235
-2249

-33747

-34108

-34057

34627
-322

34627
O
-515

34015
7
-246

558

4

-281

!
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat efter finansiellt
netto

Årets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på
4 tkr. Det positiva resultatet beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre
än budgeterat efter den senaste prognosen från KFA, samt att kostnader i samband
med flytt av brandstation inte varit aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i
slutet av 2018.
3·2.2.

Balansräkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och
omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcldig omfattning.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, delvis rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.
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Kassaflödesanalys

3·2·3·

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning.
Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Raden om avsättning för projekt ingår inte i summeringen och ska inte vara
med.

Tilläggsupplysningal'
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed innebärande att:
•

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

•

Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

2018-03-05

ebecka Hansson
Projektledare/Uppdragsledare
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Årsredovisning 2017– Vårdförbundet i Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2017 för Vårdförbundet
Sörmland.
2. Kommunfullmäktige beviljar Vårdförbundet Sörmland samt de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till
syfte att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag
om kommunal redovisning och övrig normgivning.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).
Resultatet uppgår till 1 374 tkr och det finns inga reavinster.
I årsredovisningen görs en avstämning mot de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning. Båda målen uppnås och vi bedömer därmed måluppfyllelsen som mycket
god.
I verksamhetsplan med budget för 2017-2019 har förbundet redovisat mål och
riktlinjer för verksamheten, vilka även är kopplade till begreppet "god ekonomisk
hushållning". Utöver de finansiella målen för god ekonomisk hushållning finns l
miljörnål, 13 inriktningsmål och 14 verksamhetsmål. Uppföljningen av dessa
redovisas i årsredovisningen på ett tydligt sätt. Revisorerna bedömer utifrån
årsredovisningens återrapportering av verksamhetsmålen måluppfyllelsen som mycket
god då samtliga av de mål som har mätts är uppfyllda. två mål har inte mätts.
Revisorernas bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Västra Sörmland Räddningstjänst samt tillhörande bilagor

Justerandes sign

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

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

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

-

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

-

verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer

-

på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna
ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barn/tonåringar
och familjer

-

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

-

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

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

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

Omvärldsanalys
Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga
upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan utveckla
som huvudman.
Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare kommunikation
med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även nackdelar kan ses. En
nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande till tidigare decennier.
Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger och fler än tidigare
hamnar därför i ett beroende.
Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”.
Arbetssättet röner allt större intresse och under verksamhetsåret har vi haft studiebesök av
intresserade politiker, tjänstemän och andra intresserade grupperingar. Det förefaller som att
insatser utan biståndsbeslut vinner allt mer terräng i olika kretsar. Vi deltar i och följer
utvecklingen.
Patientgruppen under året skiljer sig en aning från föregående år. Användningen av de
tidigare så populära ”nätdrogerna” har minskat i vår målgrupp. Ett av skälen kan vara att
många blivit skrämda av de många dödsfallen som skett bland användarna, vilket haft en stor
genomslagskraft bl.a i olika media.
Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår
fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården de erbjuds.
Gläntans behandlingshem har utökat med förlängd behandling, vilket ger möjlighet till bättre
och tätare samverkan med den kommun ungdomen skall återvända till. Ibland tar vissa
processer med andra aktörer tid alternativt råder bostadsbrist vilket gör att det är svårt för
ungdomen att komma hem då behandlingen är genomförd.
Gläntan kommer även att öppna upp för andra aktörer i samhället, som att bjuda in
arbetsförmedling, försörjningsstöd, polis, kriminalvård och dylikt som kan finnas som stöd
när ungdomen kommer tillbaka till sin hemkommun.
Gläntan kommer att verka aktivt för att göra bättre strukturerade bedömningar om möjlighet
och rätt resurser finns för att ta emot klienten.
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Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet.
Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Paren har en mer mångkulturell
sammansättning och olika religioner kan rymmas i en och samma familj. Mer än hälften av
alla relationer kan komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera
ställen - ibland tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna.
För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Allt fler använder internet och
sociala medier för att skaffa sig information och för att få den hjälp som behövs i olika frågor.
Därför krävs det att familjerådgivningen når ut, och kommer in i så tidigt skede som möjligt
när behov av stöd och rådgivning uppstår, samt kontinuerligt utvecklar det förebyggande
arbetet. Det senare kan exempelvis ske genom medverkan i föräldrautbildning, i utveckling av
hemsidan och i användandet av sociala medier.
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man skaffar barn,
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn.
Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par, där man i lugn
och ro kan ta sig tid att diskutera svåra och livsavgörande frågor.
Verksamheten med upphandlingstjänster enligt LOU sker i samverkan med en samrådsgrupp,
där representanter från samtliga deltagande kommuner ingår. Gruppen definierar behov av
vård/behandling för vissa målgrupper och gruppen är även delaktig i att formulera krav och
servicenivåer för kommande vårdgivare inför en ny upphandling.
Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs
ha ökat under senare år, liksom kunskapen om att följa de ramavtal som tecknats.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Ett ägarmöten har genomförts på Vårnäs i april månad. Vid ägarmötet lämnades en
ekonomisk redovisning samt verksamhetsinformation från år 2016. Förslag till
budgetförutsättningar och anslagsramar i budgeten för 2018 presenterades och
ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa. Information om anhörigprogrammet och
att önskemål om ”öppet intag” till anhörigprogrammet återkommande har ställts. En
testperiod om sex månader för anhöriga i förbundets medlemskommuner har beslutats av
förbundsdirektionen. Detta innebär inte någon utökad ram utan kan rymmas inom befintlig
anhörigverksamhet.
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Förbundets ledning har genomgått en omorganisation. Enhetschefen för familjerådgivningen har gått i pension vid årsskiftet och förbundschefen har tagit över ansvaret för gruppen.
Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) har kommit igång under året.
En grupp under våren och en grupp under hösten har certifierats.
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Intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet skall
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollens syften är att säkerställa
•
•
•
•

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

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

Personal
Vid verksamhetsårets slut var 39 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland.
Därutöver var en person visstidsanställd samt elva personer timanställda.
De timanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och två chaufförer har arbetat vissa tider under
hela verksamhetsåret. åtta vikarier har arbetat vid behov som rådgivare/behandlingsassistent
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och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar, sjukdom o dyl under hela eller delar
av verksamhetsåret.
Verksamhet

Antal årsanställda

Upphandling

0,55

Familjerådgivning

5,25

Vårnäs behandlingshem
Vårdförbundets kansli

20,65
2,30

Gläntan

10,00

Summa

38,75

Av 39 anställda personer vid Vårdförbundet är 19 män och 20 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 48,2 år (2016: 46,4 år).
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 %
av en heltid.
En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året.
Tolv personer har avslutat sina anställningar under verksamhetsåret – en genom
pensionsavgång samt elva genom egna uppsägningar, då personerna gått vidare till andra
anställningar. Elva av dessa tjänster är återbesatta, en tjänst återbesätts inte.
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper.
Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar
Total sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent
av den totala sjukfrånvaron
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar
Kvinnornas sjukfrånvaro i procent
Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar
Männens sjukfrånvaro i procent

2017

2016

76 781
5 052
6,58%

76 747
4 986
6,50%

36,84%
38 308
2 665
6,96%
38 473
2 387
6,20%

40,05%
42 731
3 286
7,69%
34 016
1 700
5,00%

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,08 procentenheter i jämförelse med 2016.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 3,21 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 7,69 % - en minskning med 0,73
procentenheter - medan den för män är 6,20 % - en ökning med 1,20 procentenheter - i jämförelse med 2016.
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Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor betydelse för utfallet.
Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal
som varit sjukskriven och i förebyggande syfte.
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden.
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet - kansli och ledning
Förbundschefen är ledamot i KFS branschråd och deltog i branschrådsmöte under mars, maj,
september och december månad.
Ledningsgruppen för Vårnäs har påbörjat handledning med inriktning grupputveckling.
Administratören har gått utbildning i diarieföring.
Samtliga har deltagit i brandutbildning
Familjerådgivning
Personalgruppen har extern handledning regelbundet som också är den huvudsakliga
kompetensutvecklingen. Under året har en handledare anlitats med utbildning i Emotional
Focused Therapy (EFT) en terapiform som är evidensbaserad.
Fem har deltagit i två studiedagar anordnade av Kommunala familjerådgivare (KFR).
En har gått utbildning i psykodynamisk inriktad parterapi.
En har gått utbildning i bemötande vid kris- och trauma.
Vårnäs
Rådgivare och sjuksköterskor har extern handledning
Personalgruppen har deltagit i Hot- och våldsutbildning speciellt anpassad till Vårnäs
behandlingshem och dess lokaler.
Tre rådgivare har under verksamhetsåret genomgått CTL utbildning, Certifiering i
Tolvstegsprogrammets Lärprocesser, och är därmed certifierade rådgivare.
Två medarbetare i köket har gått en grundläggande utbildning i livsmedelshygien och en av
kockarna har gått utbildning i vegetarisk kosthållning.
Samtliga har deltagit i brandutbildning
Gläntan
Gruppen har haft extern handledning och enhetschefen har individuell handledning
Två medarbetare har fått utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
Fem medarbetare har fullföljt CTL-utbildning.
Personalgruppen har genomgått Hot- och våldsutbildning speciellt anpassad till Gläntans
behandlingshem och dess lokaler.
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Enhetschef har genomgått en tvådagars chefsutbildning med fokus på Kvalitetssäkring i
HVB-verksamhet samt säker läkemedelshantering på HVB-hem.
Upphandling
Utbildning i upphandling, grundläggande och fördjupning.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen.
Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid
möten - två under våren och två under hösten.
Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.

Rehabiliteringsarbetets utveckling
Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälsovården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie
sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell
under verksamhetsåret.
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund
av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att
delta vid olika former av sammankomster för personalen.

Förebyggande personalhälsovård
Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor
per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym
eller liknande.
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälsovårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete.
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Framtid
Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans är
dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.
Vårnäs behandlingshem för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner och
Landstinget Sörmland. Tillströmningen av patienter har ökat under 2018 och är fortsatt god.
Vårnäs har märkt ett ökat intresse från externa kommuner under början av 2018. Vårnäs
samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner. Vårnäs
har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för att stärka
banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem kommer att delta i en paneldebatt under
psykiatrins dag i Katrineholm rörande samsjuklighet. Vårnäs behandlingshem har för avsikt,
tillsammans med Gläntans behandlingshem, att medverka i mässor och liknande under året.
Genom facebook har Vårnäs och Gläntan nått ut till allmänheten med information och
kommer att fortsätta att utveckla information genom sociala medier.
Gläntans behandlingshem för unga vuxna, 18-26 år samverkar med deltagande kommuner och
Landstinget Sörmland. Tillströmningen av unga vuxna till Gläntan har ökat under året.
Genom samverkan med medlemskommunerna har Gläntan skapat en ledningsgrupp där
ansvarig enhetschef på Gläntan tillsammans med ansvarig enhetschef på respektive
medlemskommun ska hitta en god samverkansform. Gruppen skall träffas fyra gånger per år
för att diskutera kvalitet och samverkan kring den unge och behandlingsmodellen.
Fokus och förbättringsområden framåt är kvalitetsarbete såsom riktlinjer, rutiner och även
avvikelserapportering både för personal och klient. Gläntan ska aktivt verka för att stärka en
god samverkan med Socialtjänsten, Landstinget och Vårdförbundet Sörmland. En önskan om
bättre samarbete med andra aktörer som är viktiga för klienten, såsom utbildningsinsatser via
skolan samt stödinsatser genom kommunens andra öppenvårdsinsatser som klienten har
behov av efter avslutad behandling.
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
En samverkansdag tillsammans med Örebro och Västerås familjerådgivare är planerad till
hösten i Eskilstuna.
Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland pågår och
kontakter samt informationer om förbundet, Vårnäs och Gläntan har förekommit. Dessa
kontakter sker såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VFS på
sikt skall få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden.
Kvalitetssamordnaren arbetar med att implementera kvalitetsledningssystemet i de olika
verksamheterna. Målsättningen är att kvalitetsfrågor skall stå i fokus och vara en källa till
löpande förbättringar i verksamheten. På sikt kommer detta utvecklingsarbete genomsyra all
verksamhet inom Vårdförbundet Sörmland.
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Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i
verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt.
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2017 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2017-2019) i genomsnitt skall
uppgå till lägst ca 11 Mkr.
Verksamhetsårets positiva resultat om 1 374 tkr innebär att det första resultatmålet har
uppfyllts.
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 15,8 Mkr, vilket innebär att den
treåriga (2017-2019) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det
redovisade året.
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare är att
kunna finansiera pensionskostnader som beror på oförutsedda premieökningar i pensionsåtagandet. Andra särskilda händelser är även uppstartskostnader av nya verksamhetsområden.
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.
Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den
berör hela samhällslivet.

Årets resultat

Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 1 374 tkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 1 293 tkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 27 Mkr (25,3 Mkr) samt
av vårdavgifter och övriga intäkter med 9,9 Mkr (10,9 Mkr).
Den totala intäkten på 36,9 Mkr är 0,6 Mkr lägre än den budgeterade (37,5 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
35,5 Mkr, vilket är ca 1 Mkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten.
Avskrivningar har gjorts med ca 800 tkr.
Årets positiva verksamhetsresultat på 1 374 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 909 tkr)
med 465 tkr.
Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en
minskning med 1,04 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 2,87
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn.
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från
5,45 patienter per vårddygn föregående år till 4,85 patienter per vårdygn i år.
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Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans
är uppfyllt.

Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster mm
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

Not
3

2017-12-31
1 374
0
1 374

2016-12-31
1 082
0
1 082

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

13
156

Driftredovisning (tkr)

Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.
Kostnaderna under året uppgår till 4 757 tkr.
Verksamheter

Intäkter

Familjerådgivning
Vårnäs primärbehandling
Upphandling
Gläntans behandlingshem
S:a verksamheter

4 619
21 753
715
9 412
36 499

Kostnader
- 4 232
- 21 041
- 652
-9 200
- 35 125

NettoBudget
Redovisat
resultat
Avvikelse resultat 2016
+ 387
+ 267
+178
+ 712
+ 468
+2 182
+ 63
+ 61
+ 169
+ 212
+ 107
-1 549
1 374
+ 903
+980

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

Budget Redovisning Differens
44
45
-1
150
0
+150
145
0
+145
157
0
+157
50
20
+30
80
70
+10
24
10
+14
20
0
+20
670
145
+525
0
0
0
0
0
670

185
17
58
125
385
530

-185
-17
-58
-125
-385
+140

Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 626 tkr.
Fem objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan. Ett objekt har ej
medfört budgeterade kostnader, inredning UP-toalett. Tre objekt har flyttats fram till 2018 i
väntan på offerter.
Följande objekt har lagts till planen under året:
1.
2.
3.
4.

Vårnäs introduktionsavdelningen, branddörrar.
Vårnäs kök, brandstege.
Vårnäs kök, ugn
Vårnäs, lösen av leasingbil

Följande objekt har inte utförts under 2017:
1. Vårnäs kök, kylrum.
2. Vårnäs 12-stegsboende, ventilation.
3. Vårnäs magasinet, byte av tak
För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den
ekonomiska redovisningen med noter.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Not

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
1
4

7 562
- 34 635
- 842
- 27 915

8 316
- 33 750
- 1 000
- 26 434

*Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

2

29 208
140
-59
1 374

27 435
143
- 62
1 082

3

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

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

Not

2017-12-31

2016-12-31

4
5

7 880
507
8 387

8 270
254
8 524

6
6
7

31
1 754
3 905
12 365
18 055

31
3 732
2 015
10 306
16 084

26 442

24 608

15 771
1 374

14 397
1 082

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav årets resultat

8
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Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtaganden
Summa

972
9 699
10 671

766
9 444
10 210

26 442

24 608

Inga

Inga

477
116
704
1 297

496
120
884
1 500

10
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Kassaflödesrapport (tkr)
Not

2017

2016

3
4

1 374
842

1 082
1 000

2 216

2 082

1 978
0
461

4 237
7
75

2 439

4 319

- 454
- 252

- 2 220
1 293

- 706

- 927

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0
0

0
0

Medel från finansieringsverksamheten

0

0

3 949

5 474

12 321

7 144

16 270

12 321

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av förråd och varulager
Ökning av kortfristiga skulder

6
9

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

4
5

Medel från investeringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

7

(inkl kortfristiga placeringar)
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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
Vårdavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader (inkl fastigheten)
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader

2017
* 6 074
**1 488
7 562

2016
* 6 898
**1 911
8 809

26 768
*** 2 258

24 983
*** 2 519

675
4 934
34 635

794
5 454
33 750

* Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget
och samtal vid familjerådgivningen.
*** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftkostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hyreskostnader för Gläntan och familjerådgivningen.
** Övriga intäkter (specifikation)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling - Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Övrigt
Skogsavverkning
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms (Ludvika)
Arbetsförmedlingen
CTL-utbildning
Summa

Not 2
Anslag från medlemskommuner

Kommun

Anslag
2017 (tkr)

Anslag
2016 (tkr)

15 301
2 464
3 223
5 135
865

14 855
1 461
3 130
4 986
839

Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Anslag från landstinget

2017 (kr)
261 727
273 000
209 240
34 434
5 500
7 200
5 206
223 372
14 200
20 075
164 705
270 000
1 488 659

2016 (kr)
262 590
290 000
197 469
39 535
3 500
7 200
1 303
595 922
0
21 084
291 436
1710 039

2017

2016

26 988

25 271

2 220
29 208

2 164
27 435
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Not 3

Redovisat resultat enligt RR

2017

2016

1374

1082

Verksamhetens resultat före finansiella poster: 1293 tkr
Not 4

Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2017
17 045
272
17 317

2016
15 191
1 854
17 045

- 9 995
- 508
- 10 504
6 813

- 9 311
- 684
- 9 995
7 050

2 234
182
2 416

1 868
366
2 234

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa Materiella anläggningstillgångar

- 1 014
- 335
- 1 349
1 067
7 880

- 699
- 315
-1 014
1 220
8 270

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningstillgångar

2017
507
507

2016
254
254

Not 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa

2017
668
1 086
31
1 785

2016
2 554
1 178
31
3 763

Not 7

Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Summa

2017
27
3 846
32
3 905

2016
8
1 998
9
2 015

2017
3 489
0
4 446
2 410
2 000
12 365

2016
2 990
2 969
1 428
2 919

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Kortfristiga placeringar
* Aktieindexobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadsobligationsfond
Servicekonto fonder
Depåkonto
Summa

10 306

* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.
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Not 8

Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2017
14 397
1 374
15 771

2016
13 315
1 082
14 397

Not 9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter mm
Semesterlöneskuld
Övriga skulder
Summa

2017
972
420
573
8 706
10 671

2016
766
377
697
8 370
10 210

Not 10

Ansvarsförbindelser
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal
med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har
en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har två leasingavtal med 5 års löptid.
Kopiatorer (3) med löptid t o m 2021-01-31, telefonväxel med löptid t o m 2021-10-31.
Leasingavgifter
Inventarier
Totalt
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998 (inkl.löneskatt)
Summa

Inom 5 år
704
704

Efter 5 år
0
0

2017
593
593

2016
616
616
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2016 redovisas.
Årsredovisningen är uppställd enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, och anpassad till
den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verksamheten 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 nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
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 redovisas som en driftkostnad.
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Sex år i sammandrag (tkr)

Intäkter

2012
23 373

2013
22 942

2014
25 235

2015
33 253

2016
35 751

2017
36 770

Kostnader

22 167

22 863

23 407

31 403

33 750

34 606

Tillgångar 31/12

14 630

*18 282

15 813

**23 703

***24 512

****26 442

57

1

48

349

81

81

Avskrivningar

833

749

831

1 017

1 000

842

Årets resultat

430

-669

1 044

1 181

1 082

1 374

1 859

658

643

1 668

2 220

454

0

2 012

2 084

1 717

616

593

11 759

11 089

12 133

13 315

14 397

15 771

80%

*61%

77%

**56%

***59%

****60%

Finansnetto

Nettoinvesteringar
Pensionsskuld
(Inklusive löneskatt)
Eget kapital
Nyckeltal
Soliditet

Soliditeten är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den
långsiktigt finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet.
* Den lägre soliditetsgraden för 2013 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2014 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2013.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året.
Vid exkludering av anslagen (4 427 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 80 % för 2013.
** Den lägre soliditetsgraden för 2015 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2016 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2015.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året.
Vid exkludering av anslagen (6 676 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 78 % för 2015.
*** Den lägre soliditetsgraden för 2016 beror på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2017 fakturerades och bokfördes i slutet av 2016.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl.
**** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2017 uppgår till 60 %. Vid exkludering av anslagen (7 654 tkr)
i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för 2017.
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REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets
kansli
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner och att genomföra upphandling med vårdgivare för socialtjänstens
behov avseende vuxna, barn/tonåringar och familjer.
Förbundsdirektionen skall fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa
upp att dessa uppfylls.
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om
frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, skall årligen ske under april
månad.
Direktionen skall förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god
ekonomisk hushållning.
Vårdförbundets kansli
Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen
har det verkställande ansvaret för hela verksamheten. Verksamhetsansvaret för Vårnäs
behandlingshem har delegerats till verksamhetschefen, för familjerådgivningen till
enhetschefen samt för Gläntan till enhetschefen.
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens uppdrag
och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och reglemente.

Uppföljning av mål för 2017
Uppföljning av finansiella mål
Finansiellt mål 1
Att under 2017 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2018 och 2019 fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.
Målet är uppfyllt. Det positiva resultatet är 3,7 % av omsättningen.
Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2017 - 2019 i genomsnitt uppgå till lägst
ca 11 mkr.
Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 15 771
tkr för året.
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Uppföljning av miljömål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom
att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns.
Målet är uppfyllt. Under verksamhetsåret har två nya avtal tecknats för leasingbilar.
De nya leasingbilarna har lägre koloxidutsläpp, detta togs upp som ett särskilt krav och
kontrollerades i samband med att nya leasingavtal tecknades.
Rengöringsmedel som används är miljömärkta.
Samtliga glödlampor är uybytta till ledlampor.
Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras.
Inriktningsmål
Vårdförbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet för hela
verksamheten.
Målet är uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är implementerat på
Vårnäs och arbete med att revidera rutiner på Gläntan och familjerådgivningen har pågått
under året.
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland skall tillämpa evidensbaserad praktik.
Målet är uppfyllt. Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är
evidensbaserad. Familjerådgivarna är utbildade i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT),
metoden är evidensbaserad. Handledningen utgår också från EFT.
Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare.
Målet har ej följts upp. Medarbetarenkät har ej gjorts under året. Det går inte att följa upp
målet.

Vårnäs behandlingshem
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en
primärbehandling som innehåller flera delar.
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,75
rådgivare, 2,0 samordnare, 1,6 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och
städpersonal. Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har en viss
omsättning skett bland rådgivarna och två nya har rekryterats. Primärbehandlingen vid Vårnäs
har under året haft en genomsnittsbeläggning på 21,04 patienter per vårddygn, varav 2,87 är
patienter som placerarats av externa uppdragsgivare. (2016: 20,69 patienter per vårddygn,
varav externt placerade 3,91 patienter per vårddygn). Patientbeläggningen på den förlängda
behandlingen för män och kvinnor uppgår till 4,85 patienter per vårddygn, vilket är lägre i
jämförelse med samma period 2016 (5,45). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det
”Öppna Intaget” - Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårnäs har sedan
tidigare ramavtal med Kriminalvården och med ett 60-tal kommuner i den södra landsdelen.
Därutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung & Sjöberg AB, som är en
öppenvårdsverksamhet i Stockholm. Avtal finns med Valbo behandlingshem för avgiftning
och gemensam personal- och verksamhetsutveckling samt med Malingsbo behandlingshem,
främst gällande avgiftning. Målsättningen att hjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall få en
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tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har uppfyllts stora delar av året.
Vårnäs behandlingshem har intensifierat sin utåtriktade verksamhet med deltagande vid olika
evenemang i och utanför våra medlemskommuner. Detta genom att t.ex. delta i ” Sverige mot
narkotika” som gick av stapeln i Eskilstuna under hösten 2017, Vårnäs kommer att fortsätta
att bevista mässor och ha löpande informationer om verksamheten i medlemskommunerna.
Eftervårdsgrupper arrangeras en gång i veckan i Eskilstuna och Strängnäs. I genomsnitt deltar
ca 10 personer i vardera grupp. Eftervårdsgrupperna har lagts över på kommunerna från och
med 1/1 2018.
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under
hösten 2017 för behandlingspersonal och sjuksköterskor, detta fortsätter under 2018.
Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har möjlighet att bjuda in anhöriga till
anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en
månad senare. Under 2017 har ett prov med ”öppet intag” på börjats från 20170901-20180331
vilket visat sig vara framgångsrikt. Det har under 2017 genomförts anhörigprogram vid 12
tillfällen med ca 70 deltagare. Anhöriga är en relativt svårrekryterad grupp, svårigheterna
består ofta i att det är patienten själv som bjuder in och en del väljer att inte bjuda in någon
anhörig. Anhöriga blir inte sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt från sina
arbeten mm för att kunna delta. Responsen från deltagarna är mycket positiv och ett
kontinuerligt arbete med att öka deltagandet pågår.
Allt fler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen för att på bästa sätt
förbereda presumtiva patienter före en eventuell inskrivning. Vårnäs har kontinuerlig kontakt
med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail, nyhetsbrev och telefonsamtal.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den
vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän
rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
Andra lördagen i juni bjöds gamla patienter och anhöriga till Vårnäs på en återvändardag.
Omkring 150 personer deltog under dagen och bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.
Informationsträffar har ägt rum vid tre tillfällen under året - vid ett tillfälle under våren och
vid två tillfällen under hösten, totalt ca 75 deltagare. Socialsekreterare och andra
samarbetspartners bjuds in till dessa träffar. Dessutom har socialsekreterare, intressegrupper,
politiker och andra samarbetspartners tagit initiativ till informationsträffar/studiebesök på
Vårnäs vid flera tillfällen under året. Socialnämnderna i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs
och Vingåker har fått verksamhetsinformation på Vårnäs eller på plats i hemkommunen.
Under 2017 har cirka 200 personer deltagit i informationsträffar. Under året har också utförts
informationsinsatser på vårdcentraler i Sörmland.

Kvalitetsutveckling på Vårnäs
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och
inom Vårdförbundet Sörmland.
Arbetet med att implementera kvalitetsledningssystem har fortsatt under 2017 och kommer att
revideras under 2018.

26
169

Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
verksamhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid
arbetsplatsträffar.

Uppföljning av Inriktningsmål
Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få
hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på
hemmaplan för Sörmlands kommuner.
Målet uppnått. Genom öppet intag går det enkelt och snabbt att söka och få hjälp.
Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv
bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och
behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd,
samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra
möjliga kunder/uppdragsgivare.
Målet delvis uppnått. Offensiva informations/marknadsföringsinsatser har pågått under året.
Inga nya avtalspartners har tillkommit.
Vårnäs behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på
kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Målet uppnått. Kvalitetsledningssystem framtaget och implementerat.

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i
självhjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling.
Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som
genomgått primärbehandlingen. Av kontaktade 30 har 17 svarat och 15 av dem är fortfarande
i kontakt med självhjälpsgrupper vilket procentuellt blir 88 %.
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande
drogfrihet ett år efter avslutad behandling
Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. 88 % är fortsatt drogfria ett år
efter avslutad behandling.
Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som
mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från
kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Målet uppnått. 82,87% av de som svarat är nöjda med behandlingen
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Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.
Målet uppnått. Under året har 115 oplanerade utskrivningar förekommit, jämfört med 123
oplanerade utskrivningar under 2016. Andelen som avbryter förefaller vara ganska konstant
när man jämför genom åren. En fortsatt utveckling och analys av detta pågår ständigt.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet är uppnått. Tre medarbetare på Vårnäs har under 2017 genomgått
Certifieringsutbildningen som vi har i egen regi . Under året har fokus varit på fortsatt
etablering och inskolning av relativt nyrekryterad personal. Två av de nyanställda kommer att
erbjudas certifieringsutbildningen när deras tjänster övergår i tillsvidareanställningar.
Samtliga medarbetare genomgick utbildning i Hot o Våld under året.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)
1. Antal genomförda vårddygn
6631 vårddygn har under 2017 använts av sörmlänningar från medlemskommuner,
som själva sökt hjälp vid Vårnäs (6141 vårddygn).
2. Genomsnittlig dygnsbeläggning
Genomsnittlig dygnsbeläggning är 21,04 (20,69) patienter per vårddygn.
En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då
det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens
och samhällets perspektiv.
3. Väntetiden för inskrivning
Snittiden för inskrivning är 14 dagar.
4. Andelen nöjda patienter/remittenter
Enkäter visar på 82,87% nöjdhetsgrad.
5. Antalet genomförda avgiftningar
160 avgiftningar har genomförts under året.
6. Kostnad för investering i lokaler
Investeringar i lokaler motsvarar 18% av den totala fastighetskostnaden.
7. Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 2,3% av den totala personalkostnaden.
8. Antal timmar med handledning
20 timmar handledning under året.
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ÖPPET INTAG 2017 - UTFALL OCH
BUDGET
Utfall

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

VINGÅKER

STRÄNGNÄS

882

613

899

1277
357

336

1225

1256

3268

3818

Budget

FLEN

Öppet intag 2017 – utfall och budget
Kommun
Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen

Budgeterade
vårddygn
3 818
1 256
336
1 277
613

Nyttjade
vårddygn 2017
3 268
1 225
357
899
882

Procentuellt
nyttjande 2017
85,6 %
97,6 %
106 %
70,4 %
143,8

Mernyttjade
vårddygn
0
0
19
0
269

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 819 kronor.
Avgift för mernyttjade
vårddygn
Vingåker
Flen

3 040 kr
43 040 kr

Under 2017 har andelen externa placeringar minskat till 2,87 jämfört med föregående år
(3,91), budget för externa placeringar är 3.
Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 20,69
patienter per vårddygn 2016 till 21,04 patienter per vårddygn 2017.
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet
uppnåddes ej.
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har minskat.
Genomsnittsbeläggningen under året har varit 4,85 patienter per vårddygn jämfört med 5,45
föregående år. Budgetmålet för 2017 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och uppnåddes ej.
Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
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Kommuner
Ljung-Sjöberg
Kriminalvården
Arbetsgivare

62 %
16 %
9%
12 %

Genom separata avtal har ett antal avgiftningar gjorts på beställning av
privata vårdbolag, behandlingshem samt Gläntan.
Enstaka patienter betalar sin behandling själv.

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

13 ramavtal gällande HVB-verksamhet för målgruppen ungdomar 13 – 20 med
missbruksproblem tecknade för tiden 2015-04-01—2018-03-31.
11 ramavtal gällande HVB-verksamhet för målgruppen ungdomar med psykisk
problematik 13 – 20 år tecknade för tiden 2015-07-01—2018-07-31.
7 ramavtal gällande HVB-verksamhet för utredning av förmåga i föräldrarollen för
målgruppen familj med barn 0 – 12 år tecknade för tiden 2015-12-07—2019-01-31.
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Upphandlade ramavtal under verksamhetsåret:
•
•

12 ramavtal gällande konsulentstödda familjehem tecknade för tiden 2017-11-01 –
2020-10-31.
13 ramavtal gällande skyddat boende för tiden 2018-01-01 – 2020-12-31.

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

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

Uppföljning av Inriktningsmål
Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som håller en
god kvalitet till ett rimligt pris.
Målet uppnått. Under innevarande år har två upphandlingar genomförts.
Inom avtalsområde konsulentstödda familjehem tecknades sammanlagt 12 ramavtal med 10
olika leverantörer i två kategorier – familjehem för barn respektive vuxna.
Inom avtalsområde skyddat boende tecknades sammanlagt 13 ramavtal med 8 olika
leverantörer i två kategorier – män och kvinnor respektive kvinnor. Båda upphandlingarna
planerades i samråd med länets kommuner där kvalitetskriterier och viktning av pris
respektive kvalitets betydelse för tilldelning fastställdes.
För närvarande är 77 avtal aktuella inom ramen för VFS upphandlingsverksamhet fördelade
inom följande kategorier:
• Utredning föräldraförmåga (7) avtal löper till och med 2019-01-31
• Vuxna med missbruk (22) avtal löper till och med 2019-10-31
• Konsulentstödda familjehem (12) avtal löper till och med 2020-10-31
• Skyddat boende (13) avtal löper till och med 2020-12-31
• HVB Ungdom 13-21* Missbruk (13) avtal löper till och med 2018-03-31
• HVB Ungdom 13-21* Psykisk ohälsa (11) avtal löper till och med 2018-07-31

Uppföljning av verksamhetsmål
Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med nytecknade
ramavtal.
Målet är ej mätt. Den ordinarie uppföljning med tillhörande utvärdering av ramavtalen görs
vanligtvis vid minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter. Handläggare som är
ansvariga för placeringar får svara på en elektronisk enkät vid varje enskild placering hos de
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olika vårdgivarna. Under 2017 har ej någon sådan enkätundersökning gjorts. Någon
utvärdering av avtalen på aggregerad nivå har därför inte kunnat genomföras.
Verksamhetsmått
Kostnad per invånare i de medlemskommuner som anslagsfinansierar
upphandlingsverksamheten.
Kostnad per invånare i medlemskommuner 2,30 kr.
Kvalitets- och servicemått
Genom samordnad upphandling tillse att medlemskommuner och avtals-kommuner erbjuds
ett utbud av vård- och behandlingsplatser, som väl motsvarar kommunernas behov, för
placeringar jämlikt Socialtjänstlagen.
Målsättningen uppfylld. Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande
kravspecifikation inför upphandlingarna sker i nära samarbete med en samrådsgrupp. I
samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande
kommun.
Genom den samlade kompetens som finns i samrådsgruppen säkerställa en hög kvalitet,
när det gäller behandlingsinnehållet hos de upphandlade vårdgivarna och att upphandlad
vård och behandling arbetar efter metoder som är evidensbaserade.
Målsättningen uppfylld. I de samråd som hållits under 2017 – samråd gällande ny
upphandling av skyddade boenden samt upphandling av HVB-verksamhet för unga med
missbruk – har arbetssättet förfinats. En i förväg fastställd dagordning används där centrala
problem identifierade under innevarande avtalsperiod behandlas. Samtliga deltagande
kommuner har med utgångspunkt i lokal inventering av behov och redogjorda
erfarenheterna av innevarande avtalsperiod fått komma till tals i planeringen av kommande
upphandling. De dokument som upprättats vid samråden har därefter gått ut på
remissrundor innan publicering. Den senaste upphandlingen kommunicerades i tre
remissrundor. Vid sidan om och som komplement till samrådsgruppens erfarenheter och
identifierade behov ligger aktuell forskning, utvärdering, lagstiftning och direktiv till grund
för upphandlings utformning. För att säkerställa att VFS upphandlingar görs enligt LOU
anlitas en erfaren konsult med mångårig erfarenhet från offentliga upphandlingar.
Garantera återkoppling från vårdgivarna gällande kvalitetsmätning i kommande
ramavtal.
Målsättningen ej uppfylld. Det har varit betydande svårigheter att få till stånd en fungerande
e-enkät. De tekniska svårigheterna har inneburit att VFS fått inrikta sig på att ta till vara på
synpunkter, klagomål och inrapporterade avvikelser. Denna omständighet har inneburit
oväntat positiva erfarenheter. Dels har kontakten med handläggare, verksamhetsledare och
avtalsansvariga ute i kommunerna fått ett naturligt sammanhang och dels har det fungerat på
motsvarande sätt mot leverantörerna. De synpunkter, klagomål och avvikelser som kommit in
har följts upp och kommunicerats mellan kommunerna och leverantörerna tills vi har hittat en
lösning på meningsskiljaktigheter eller att rapporterade brister åtgärdats. Samtliga ärenden
med tillhörande kommunikation redovisas sedan i ett register.
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Familjerådgivning
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st).
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.
Familjerådgivningens uppgift är:
- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information
om samlevnadsfrågor.
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.
Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma
föräldraansvaret för barnen.
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för
verksamheten.
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Två av fyra familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare.

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

Inriktningsmål
Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda
hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer,
oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning.
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Målet uppnått. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och
familjecentraler. Samtal erbjuds till alla som vill ha en tid oberoende av ekonomisk ställning,
etnisk tillhörighet eller sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom
swish eller med faktura. Tillgång till tolk finns vid behov.
I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i
samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade
relationer och i styvfamiljer.
Målet uppnått. Barnperspektivet kommer alltid i första hand. Om det är ont om tider
prioriteras familjer där det finns barn.

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande
relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.
Målet uppnått. Vid brukarundersökningen som gjordes 2017 framkom att 78,62
% var nöjda med resultatet av samtalen.
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje-rådgivningen.
Målet uppnått. Vid brukarundersökningen framkom att 94,86 % hade förtroende för
familjerådgivaren och 100 % skulle rekommendera familjerådgivningen.
Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler
Målet uppnått. Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning i samtliga medlemskommuner på familjecentraler, mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC).
Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt
Målet är ej mätt. Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall synas och bli en partner i att lösa relationsproblem då problemen ofta uppstår i samband med tillökning i familjen
enligt erfarenhet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla
kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer och tidningsartiklar för att synas
och bli efterfrågade i ett tidigt skede.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)
1.Antal erbjudna, bokade och genomförda samtal samt nya pågående och avslutade ärenden
Under verksamhetsåret har 1605 (1680) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en
minskning jämfört med föregående år.
Totalt antal ärenden under året har varit 758 (768).
Antal nya ärenden har uppgått till 509 (576).
Därutöver har 60 (72) ärenden ej aktualiserats på grund av att klienterna avstått från kontakt.
Antal samtal i genomsnitt per avslutat ärende - medelbesöket - uppgår till 2 (3).
Socialstyrelsen redovisar inte återbud i sin statistik. I statistikprogrammet FAM 2000
redovisas återbud som lämnas dagen innan bokad samtalstid samt de som uteblir.
I nedanstående statistik redovisas både tidiga och sena återbud, vilket innebär att statistikuppgiften är större än i FAM 2000.
Av 2211 (2256) inbokade samtalstider har 384 (365) återbud lämnats, vilket motsvarar 17%
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(17%).
Av uppkomna återbudstider har 56(70) bokats om för andra klienter, vilket motsvarar ca 15%
(19%) av de sammanlagda samtalstiderna för lämnade återbud.
Intentionen är att antal samtal per par begränsas till fem, såvida detta inte strider mot
familjerådgivarnas behandlingsansvar. Ytterligare samtal ges efter särskild behovsprövning.
Begränsningen till fem samtal per ärende har uppfyllts till 79% (79%), eftersom denna andel
redovisas inom samtalsintervallet 1 - 4.
Av samtliga ärenden omfattar 5,8 % (4,3%) nio samtal eller fler.
Den större samtalfrekvensen inom denna grupp beror på en mer komplex psykosocial
problematik, som t ex är påverkad av separationer, sjukdomar, sviktande föräldraansvar och
ibland förekomsten av våld i relationen.
2.Medelväntetid från tidsbokning till samtal
Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 14 (12) dagar.
3.Andelen nöjda klienter
Vid brukarundersökningen framkom att 78,62 % var nöjda med resultatet av samtalen.
Vid brukarundersökningen framkom att 94,86 % hade förtroende för familjerådgivaren och
100 % skulle rekommendera familjerådgivningen.
4.Andel klienter som utsatts för hot och våld
Av 758 ärenden som hanterats under 2017, har det förekommit våld eller handgripligheter i 9
ärenden, enligt statistikprogrammet Famrad 2000.
5.Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer
Vid en mätning i maj 2017, där aktuella ärenden granskades förekom hot eller våld i ca 7,8%
av familjerna. Även hot om fysiskt, ekonomiskt, sexuellt och materiellt våld räknades.
Barn i familjer som får rådgivning utgör ca 900 per år, vilket omräknat blir ca 70 barn i
klientfamiljer där hot och våld förekommer.
6.Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3,5% av den totala personalkostnaden.

Gläntans behandlingshem
Gläntans uppgift är att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och droger. Verksamheten har för närvarande Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner som beställare. Ett stort fokus finns därför på att etablera affärsrelationer med flera av medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera nyttoeffekter ur såväl ett
samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individerna.
Samverkan med Landstinget, medlemskommunerna och andra intressenter inom området är
av yttersta vikt.
Gläntan bemannas med 1,0 enhetschef, 7,75 behandlingsassistenter, 1,0 ekonomibiträde och
0,4 fastighetsskötare.
Verksamheten har tio vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling och 2 platser
för utsluss/återvändare dagar. Gläntan har under 2017 utökat med två platser gällande
förlängd behandling. Detta har gett ungdomen en bättre förutsättning för återanpassning till
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samhället och det boende som ungdomen skall återvända till. Vid rådande bostadsbrist kan
numer Gläntans behandlingshem utforma en förlängd utslussplanering tillsammans med
mötande hemkommun. Samverkan kring detta har skett med de boendealternativ
hemkommunen kan erbjuda efter avslutad primärbehandling. Samverkan har även skett
genom öppenvårdsinsatser den unge kan behöva på hemmaplan.
Placeringen kan ske på frivillig basis enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med tvång enligt
LVU (Lagen om Vård av unga). Den unge kan ha neuropsykiatriska eller andra
funktionshinder, vara kriminellt belastad samt ha ett omfattande stödbehov för att klara av att
bli/vara drogfri och få en stabil social situation. Den unge ska vara motiverad till förändring
och aktivt deltagande i ett strukturerat behandlingsprogram.
Behandlingsarbetet är upplagt i introduktionsfas, behandlingsfas och utslussfas, där 12stegsarbetet utgör grunden för förändringsarbetet med andra evidensbaserade metoder som Mi
och Hap. Hur metoderna används styrs av individuella behov, upprättad genomförandeplan
samt var i motivationshjulet klienten befinner sig. Klienten ska förutom deltagandet i grupper
och individuella samtal även delta i fritidsaktiviteter.
En genomförandeplan upprättas tillsammans med klienten, behandlingsplaneringen är
individuell, med föreläsningar och grupparbeten som fasta punkter. Förutom detta finns
utrymme för enskilda samtal. Behandlingsplaneringen utgår från socialtjänstens
utredning/uppdrag, och den vårdplan som beskriver klientens behov och förutsättningar.
Genomförandeplanen anger: målet med behandlingen inklusive delmål, tänkbara insatser i
tidsföljd, vem som ansvarar för att insatserna genomförs, och när och hur en uppföljning ska
göras. Dokumentet är ett gemensamt redskap för klient och behandlingspersonal, revideras
regelbundet för att kunna påvisa en förändring av livssituationen.
För att få en fungerande vårdkedja med fortsatt vård på hemmaplan genomförs kontinuerliga
uppföljningar med klienten. Vid dessa möten deltar klienten, kontaktperson, representanter
från resursenheter och placeringsansvariga i respektive kommun. Träffarna utgår från en
agenda och klienten förbereder sig tillsammans med kontaktpersonen inför mötet. Målet med
mötet är att följa upp hur behandlingsarbetet fortskrider, förbereda klienten och dennes
nätverk för hemflytt samt att upprätta en plan det fortsatta behandlingsarbetet på hemmaplan.
Alla anhöriga till de som genomgår behandling på Gläntan kommer att erbjudas att delta i ett
anhörigprogram. Anhörigprogrammet genomförs i samarbete med Vårnäs behandlingshem.
En väl utvecklad/planerad eftervård är viktigt för att minska risken för återfall. Det är viktigt
att komma hem till ordnade förhållanden. Det kan vara svårt att acklimatisera sig vid
hemkomsten från behandling, det gamla sättet att leva fungerar inte längre. Här bör
självhjälpsgrupper på hemmaplan bli ett stöd och fungera som en del i eftervården.
Alla klienter erbjuds en informationsträff tillsammans med handläggare innan eventuell
inskrivning. Informationsträffar för socialsekreterare och andra samarbetspartners har ägt rum
vid fyra tillfällen under året. Inbjudan till ett öppet hus gjordes under hösten. Information om
verksamheten har även delgetts politiker, VFS medlemskommuner och representanter för ev
kommande medlemskommuner.
Gläntan har aktivt verkat för att göra bättre bedömningar kring den unges behov av avgiftning
och kommande behandling. Förberedelser kring kommande behandling sker idag mer
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strukturerat genom tätare samverkan med placerande kommun och landsting. Det har även
skett en tätare samverkan med landstinget för att möta och se behov av andra diagnoser som
ibland framträder när ungdomen blir drogfri under behandlingstiden. Gläntan kan idag
förbereda ungdomen för en ev kommande substitutionsbehandling alt. Neuropsykiatrisk
utredning. Detta sker genom att vi numer tar urinprov och sänder till landstinget för
verifiering för att styrka den unges drogfrihet tidigt, så att en utredning alt.
substitutionsbehandling kan komma till stånd snabbare.
Gläntan har öppnat upp för andra aktörer och har fått in dessa som en del i den dagliga
behandlingen. Informationsmöten sker kontinuerligt från bl.a. polis, kriminalvård, frivård,
försörjningsstöd, arbetsförmedling och andra viktiga aktörer som gagnar den unge både under
och efter behandlingen.

Kvalitetsutveckling på Gläntan
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de
systemfel som uppstår i en verksamhet.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i
samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis
klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
enhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del
av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisas och diskuteras
kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.
Enhetschef har genomgått en tvådagars chefsutbildning med fokus på Kvalitetssäkring i
HVB-verksamhet samt säker läkemedelshantering på HVB-hem.
Inriktningsmål
Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans
behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan.
Målet uppnått. Unga med missbruksproblem kan få behandling på Gläntan, väntetiden från
informationstillfället till inskrivning har varit under fem dagar.
Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall möjliggöras
genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskrivning, vården följs upp
kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på hemmaplan planeras i god tid innan
vården avslutas.
Målet uppnått. Ett nära samarbete med placerande kommun och beroende centrum i
Eskilstuna har bedrivits.
Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroendeproblematik
och offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga
kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras.
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Målet uppnått. Under året har 284 vårddygn nyttjats externt jämfört med 91 vårddygn under
2016. En aktiv bevakning sker genom prenumeration på aktuella upphandlingar.
Informations-/marknadsföringsinsatser externt har förekommit vid 12 tillfällen under året.
Gläntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på
kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Målet uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet är färdigställt och kommer att implementeras
under 2018

Uppföljning av verksamhetsmål
Öka antalet vårdplatser
Målet uppnått. Platsantalet har utökats med två platser förlängd behandling. Vårddygnen har
ökat i jämförelse med (2016) 2333 (1476). Enhetschef har besökt Uppsala där Gläntan har
tecknat RAM-avtal och informerat om verksamheten vilket har lett till två placeringar, en god
samverkan har skett med HVB-samordnaren. Gläntan har även via HVB-guiden svarat på
förfrågningar från andra kommuner och därigenom påbörjat ett samarbete med Filipstads och
Ales kommuner. Gläntan har tecknat avtal med Filipstad och har haft en placering därigenom.
En extern placering från en medlemskommun, genom denna har vi etablerat en samverkan
med Mercur öppenvård i Katrineholm. Vi har även inlett ett samarbete med Katrineholms nya
HVB-samordnare, vilken har fått kostnadsförslag för ett nytt samarbete.
Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna
Målet uppnått. Informationstillfällen i Eskilstuna och Strängnäs, både chefer och
berörda handläggare. Möte med Eskilstuna och Strängnäs där en ny ledningsgrupp för
Gläntan utsågs. Samarbete är påbörjat med mottagningen för ensamkommande i
Eskilstuna. Gläntan har startat en FB-sida där vi försöker marknadsföra oss direkt till
ungdomarna. En samverkan med Vårnäs behandlingshem är inledd, två gemensamma
informationsträffar på Vårnäs och i Strängnäs. Vi har haft två informationsträffar på
Gläntan under hösten. Mercur öppenvård och ungdomshandläggare i Katrineholm och
Avd 20, avgiftningsenheten i Eskilstuna. Enhetschef, behandlare och en av våra
ungdomar har varit på Tessinskolans gymnasium i Nyköping och föreläst för
ungdomar i förebyggande syfte.
Enhetschef har deltagit på Sverige mot Narkotika i Eskilstuna.
Två medarbetare på Gläntan har varit på Socionomdagarna i Stockholm och ställt ut i
deras mässhallar.
Vi har varit delaktiga i ett reportage i Katrineholms-Kuriren.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet uppnått. Två medarbetare har fått utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP),
fem medarbetare har fullföljt CTL-utbildning. All ordinarie personal har genomgått Hot- och
våldsutbildning speciellt anpassad till Gläntans behandlingshem och dess lokaler. Under våren
har samtlig personal fått handledning. Enhetschef har påbörjat egen handledning under våren
och har idag handledning var sjätte vecka.
Förbättra samverkan med landstinget
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Målet uppnått. Samverkan är inledd med Beroendecentrum i Eskilstuna och
samarbetet fungerar bra. En sjuksköterska är kontaktperson och länk mellan
avgiftningen på Avd. 20 Mälarsjukhuset och ansvarig handläggare i ärenden från
Eskilstuna och Strängnäs kommun. Gläntan kan därigenom få stöttning i frågor
rörande medicinering och neuropsykiatriska utredningar. All personal som jobbar på
Avd. 20, avgiftningsenheten har varit på informationsbesök på Gläntan.
Landstingets socialdemokratiska politiker har varit på informationsträff på Gläntan.
En god kontakt är etablerad med Vårdcentralen i Vingåker som hjälper oss i frågor
rörande fysiskt hälsa.
Styrmått och uppföljning
Antal medlemskommuner som använder Gläntan
3 medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs
Antal genomförda samverkanstillfällen externt
Totalt 12 tillfällen under året
Antalet genomförda vårddygn
Totalt 2333 vårddygn jämfört med 1476 under 2016
Väntetiden för placering från informationstillfället
Väntetiden under 5 dagar
Kostnad för kompetensutveckling
199 tkr har satsats på utbildningar och handledning
Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna 54,8 kr/invånare
Kvalitets- och servicemått
Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats inom två veckor från kontakten.
Målsättningen uppfylld. Klinterna kan beredas plats inom 2-3 dagar
Enskilda presumtiva klienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet
till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning.
Inskrivning till Gläntan görs av enhetschef, legitimerad sjuksköterska eller annan
delegerad personal.
Målsättningen uppfylld. Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning, inskrivning
sker av enhetschef eller delegerad personal.
Behandlingspersonalen skall uppfylla kunskapskraven för certifiering för 12stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra klienterna en god
professionalitet i behandlingen på Gläntan.
Målsättningen uppfylld. 6 av 8 behandlingspersonal har CTL-utbildning, övriga har
pågående utbildningssatsning.
Klienterna på Gläntan skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.
Målsättningen uppfylld. Klienterna erbjuds frukost, lunch och middag samt mellanmål och
kvällsmål. Därutöver finns fri tillgång till färsk frukt.
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Övriga uppdrag
Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Under 2017 har två kurser hållits, en på våren och en på hösten. Sammanlagt elva personer
har genomgått utbildningen och certifierats varav åtta har har varit medarbetare i
Vårdförbundet Sörmland.
Personal
0,5 utbildningsansvarig
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP
Vad är ett Kommunalförbund
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att
kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar
samverka om.
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen som
är aktuella.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta dessa.
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget,
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder,
fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en medlems utträde,
uppsägningstid m m.
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.

Politisk organisation
Förbundsdirektion
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Torgerd Jansson (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Anders Jonsson (c), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Ewa Callhamar (l), Katrineholm
Maria Chergui (v), Eskilstuna
Seija Hidvegi (v), Flen
Marianne Andersson (c), Strängnäs
Kim Fröde (m), Vingåker

Insynsråd från Landstinget Sörmland:
Roger Ljunggren (s)
Camilla Holmgren (s)
Ann Berglund (m)
Revisorer
Dinka Hodzic (mp), Eskilstuna
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm
Ingvar Lind (s), Vingåker
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Till
Kommunfullmäktige

Årsredovisning och bokslut för 2017 - Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmlands förbunds direktion har vid sammanträde 2017-03-20
godkänt bifogade årsredovisning och bokslut för förbundets verksamhet för år 2017.
Årets resultat är positivt och uppgår till totalt 1374 tkr.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat
med 1,8 Mkr jämfört med föregående år
Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 2,87 patienter per
vårddygn har minskat i förhållande till föregående år (3,91). Budget för externa
placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.
Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 93,5 % inom det
Öppna intaget, vilket medför något lägre nyttjandegrad än det som beräknats i
budgeten.
Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som även
inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till 712 tkr inklusive
avskrivningar. Betydande för resultatet är att skog har sålts för motsvarande 223 tkr.
En vakant tjänst på förlängda behandlingen har också påverkat resultatet.
Familjerådgivningen visar ett positivt ekonomiskt utfall med 387 tkr. Betydande för
resultatet är en vakant tjänst lmder sex månader.
Upphandlingsverksarnheten visar ett positivt resultat med 63 tkr.
Gläntans behandlingshem redovisar ett positivt resultat med 212 tkr. Ett omfattande
arbete med externa remittenter ger upphov till resultatet.
Soliditeten är 60 %. Den lägre soliditetsgraden beror på en större balansomslutning
på grund av att anslagen för l:a kvartalet 2018 har fakturerats och bokförts i slutet
av 2017.
Vid exkludering av anslagen (7 654 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för
2017.
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Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen för köpt verksamhet
med 29,2 Mkr (27,4 Mkr) samt av vårdavgifter från andra intressenter och övriga intäkter
med 7,6 Mkr (8,5 Mkr).

Ett ägarmöte har genomförts på Vårnäs i april månad. En ekonomisk redovisning
samt verksamhetsinformation från år 2016 lämnades. Förslag till
budgetförutsättningar och anslagsramar i budgeten för 2018 presenterades.
Ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa.
Förbundsdirektionen ser med stor tillförsikt fram mot det nya verksamhetsåret, där
dialogen med Er som medlemskommuner är avgörande för den fortsatta
utvecklingen av förbundet och dess nuvarande samt framtida verksamhetsområden.
För ytterligare upplysningar om förbundets verksamhet och ekonomi hänvisar vi till
bifogad årsredovisning.

För Vårdförbundet Sörmland

Ra?"
rapenhielm
Förbundschef
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Vårdförbundet Sörmland
Revisorerna

Bilaga l

Revisorernas redogörelse för år 2017
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av
kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är
tillräcklig.
Under året har granskning skett av journalhanteringen, delårsrapport samt bokslut och
årsredovisning.

Granskning av Journalhantering (Bilaga 2)
Den övergripande revisionsfrågan var:
• Säkerställer Vårdförbundets direktion att patientinformationen hanteras i enlighet
med kraven i lagstiftningen?
Vår sammanfattande bedömning är att Vårdförbundets direktion delvis säkerställer att
patientinformationen hanteras i enlighet med kraven i lagstiftningen. Mycket av arbetet
sköts i enlighet med uppsatta krav för vårdinrättningen. Det finns många rutiner på plats
för att säkerställa att patientinformation hanteras i enlighet med rådande lagstiftning, men
det finns också många undantag, där dokumentation och interna rutiner inte är reviderade
- samt där befintliga regler inte efterlevs.

Följande iakttagelser ligger till grund/ör bedömningen:
•

Finns system och rutiner för intern kontroll av patientinformation vad avser
o

Journalföring.

Ja, det finns rutiner för internkontroll av journalföring vad avser
patientinformation. Rutiner för journalföring, patientinformation och
dokumentation finns samlade i en rutinhandbok, vilken ör en del av arbete med
kvalitet och säkerhet. Rutinhandboken är dock inte uppdaterad.
o

Behörighet för vårdpersonal att ta del av patientinformation

Ja. Den personal som har tillgång till patientinformation i form av journaler, jobbar alla
direkt med patienterna på vårdhemmet.

pet finns system och rutiner för den information som går in i systemet InfoSoc.
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o

Spårbarhet (vem har tagit del)

Nej, det finns inte adekvata kontroller för att säkerställa spårbarhet. Rutiner fö~ hur
spårbarhet ska hanteras, finns på plats i rutinhandboken, ~utinför dokur:zen!atlO.n , me~
brister i praktiken då ingen logg eller liknande förs över vIlka som har tIllgang tIll arkivet
samtjournalvagnen - annat än vilka som har tillgång till nycklar till arkiv där journaler
förvaras samt till journalvagnen .

•

Ar ansvaret tydliggjort vad avser journalföring?

Ja. Det finns en tydlig ansvarsfördelning vad som avser journalföring. Det är medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) som har det övergripande ansvaret för journalföring, och
verksamhetschef som har ansvar att granska journaler.
Ansvarsfördelningen finns dokumenterad i Rutin Ansvar VS, MAS etc. , samt
tydliggjordes under intervjuer med både MAS och verksamhetschef.

•

Följer journalföringen aktuelllagstijtning?

Nej. Vid journalgranskningen återfinns bristfällig journaldokumentation på flera punkter.
Det finns ingen röd tråd i dokumentationen och det är svårt att utläsa hela vårdtillfället då
det inte dokumenterats kontinuerligt och det återfinns ingen slutanteckning. Läkemedel
dokumenteras i löpande text men enligt lag ska det dokumenteras i separat
ordinationshandling.

Delårsrapport 2017 (Bilaga 3)
Granskningens syfte är att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med de
krav som ställs i kommunal redovisningslag, kommunallag och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som medlemskommunernas kommunfullmäktige
fastställt.
Resultatet för perioden uppgår till 710 tkr (-1 457), vilket är 2 167 tkr bättre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 760
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:
• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligt
ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

188

•

Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d. v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i verksamhetsplanen 2017-2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i
flerårsplan med budget 2017-2019.
Verksamhetsrnått och jämförelser redovisas i viss omfattning i delårsrapporten. Vi
bedömer det som tillräckligt för att vara en delårsrapport. Flertalet av verksamhets-,
service- och kvalitetsmåtten följs endast upp i årsredovisningen .
Bokslut och årsredovisning 2017 (Bilaga 4)
Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till
syfte att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag
om kommunal redovisning och övrig normgivning.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).
Resultatet uppgår till 1 374 tkr och det finns inga reavinster.
I årsredovisningen görs en avstämning mot de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning. Båda målen uppnås och vi bedömer därmed måluppfyllelsen som mycket
god.
I verksamhetsplan med budget för 2017-2019 har förbundet redovisat mål och riktlinjer
för verksamheten, vilka även är kopplade till begreppet "god ekonomisk hushållning".
Utöver de finansiella målen för god ekonomisk hushållning finns l miljörnål, 13
inriktningsmål och 14 verksamhetsrnål. Uppföljningen av dessa redovisas i
årsredovisningen på ett tydligt sätt.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering av verksamhetsrnålen
måluppfyllelsen som mycket god då samtliga av de mål som har mätts är uppfyllda. 2 mål
har inte mätts.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Träffar med fOrbundet
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat träffar
med direktionens ordförande och förbundsledningen.
Övrigt
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Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom
information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2017 var 200 tkr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.

Våmäs den 23 mars 2018
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Sammanfattning

1.

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt gra nskat Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017- 08-3 1. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge Vårdförbundet Sörmlands revisorer ett
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed sa mt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen
fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnat till medlemskommunernas kommunfullmäktige i sa mband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden uppgår till 710 t kr ( - 1457), vilket är 2 167 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 760 tler. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
•

Har delårsrappOlten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligt
ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.
•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplanen 2017-2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrappOltens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksam heten i
flerårsplan med budget 2017-2019.
Verksamhetsmått och jämförelser redovisas i viss omfattning i delårsrapporten. Vi bedömer det som tillräckligt för att vara en delårsrapport. Flertalet av verksamhets-, serviceoch kvalitetsmåtten följs endast upp i årsredovisningen.
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Inledning

2.

2.1.
Bakgrund
Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en sä rskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets bÖljan och i revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens vcrksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsrnässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisIllng.
Samtliga ovanstående tre styckena avser även förbund.
Revisionsobjekt är direktioncn som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfråg01'
2.2.
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i sa mband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Hal' delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

2.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL), kap 9:9 a

•

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4.

22,

Delårsrapport

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande :
•

översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31

•

förvaltningsberättelsens innehåll,

Oktober 2017

Vårdföl'bundet Sörm land
PwC

3av 7

196

I~

Granskning av delårsrapport 2017

•

hur kommunen redovisar hur väl det prognostisera de resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Gransimingen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrappOttens upprättande.
Gransimingen 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 till den information
som ingår i delårsrappOtten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.
En översiktlig granslming har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfött med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och förbundschef.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och god J'edovisningssed
3·1 .1.

I alcttagelsel'

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden uppgår till 710 tkr.
Delårsrapporten består aven förvaltningsberättelse samt resultaträlming, ba lansräkning
och kassaflödesanalys samt drift- och investeringsredovisning.
Övel'silctlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden, men innan delårsrappOlten upprättas. Det har efter delårsperiodens slut inte förekommit några väsentliga händelser.

Upplysningar om förbundets förväntade utveclding avseende ekonomi och verksamhet
besJu-ivs.
En samlad, övergripande redovisning av förbundets investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostisera de resultatet uppgår till 760 tJu- vilket är
149 tler sämre än budgeterat.
En bedömning av balansJu-avsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets
prognostiserade resultat förväntas förb undet återställa tidigare års underskott och redovisa en ekonomi i balans för år 2017.
Finansiella rapporter

Förvaltningsberättelsen i förbundets delårsrapport 2017 innehåller avsnitt om direktion
och ledning, förbundsgemensamt, Vårnäs behandlingshem, Gläntans behandlingshem,
familjerådgivningen och upphandlingen (inklusive väsentliga händelser för samtliga avsnitt samt redovisning av inriktningsmål och verksamhetsrnål). Där efter kommer personalekonomisk redovisning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt ekonomisk översikt (innehållande drift- och investeringsredovisning och årsprognos, periodens resultat och balanskravet samt finansiella mål).
Delårsrapporten innehåller resultat-, balansrälmingar och kassaflödesanalys samt noter.
Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation .
Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som en bilaga till delårsrapporten. Det
framgår inte om principerna är desamma som vid föregående års årsbokslut eller ej.
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3·1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Bedömningen i delårsrapporten är att balansJa-avet kommer aU
uppfyllas för år 2017.
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 scmesterlöneskulden. Denna redovisas med samma belopp som i årsredovisningen,
uppgifter om detta lämnas i redovisningsprinciperna.
Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligt
ger info rmation om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

3.2. God ekonomisk hushållning
I verksamhctsplanen med budget 20 17-2019, vilken är fastställd av direktionen, har förbundet redovisat mål och riktlinjer för verksamheten, vilken även är kopplad till begreppet "god ekonomisk hushållning".

3. 2 .1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella mål som

fastställts i budget 2017:

Att
2017
eU
resultat med lägst 1 % avomsättningen.

är
tJa-

positiv med 760

Det egna
planperioden 2017-2019 ej understiga 11 mnkr

Det egna
uppgick 2017-08-31 till 15 107 årsbokslutet.
tia.

årsbokslutet.

Av redovisningen framg år att samtliga finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av vissa mål som direktionen fastställt för verksamheten. Redovisningen görs inte utifrån prognos för helårsutfallet. Flera av målen följs
endast upp i årsredovisningen. De mål som utvärderas i delårsrapporten bedöms som
uppfyllda.
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Vårdfå l'bundet Sörmland
PwC

6 av 7

199

Granskning av delårsrapport

2017

Vi noterar dock att några av målen samt där till kopplade nyckeltal behöver tydliggöras
och konhetiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska
kunna göras.

Bedömn ing
3 ·2.2.
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i verksamhetsplanen 2017-2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrappOltering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen för verksamheten i
flerårsplan med budget 2017-2019.
Verksamhetsmått och jämförelser redovisas i viss omfattning i delårsrapporten. Vi bedömer det som tillräckligt för att vara en delårsrapport. Flertalet av verksamhets-, serviceoch kvalitetsmåtten följs endast upp i årsredovisningen.
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda och vi
bedömer därmed måluppfyllelsen som mycket god.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2017 som har mätts är uppfyllda. Två mål har inte mätts. Vi bedömer därmed
måluppfyllelsen som mycket god. Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning
avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål medlemskommunernas fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Men rättvisande avses följsamhet mot
lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som medlemskommunernas fullmäktige beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
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beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundet.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras
på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på
om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2017-03-12. Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-03-20.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på förbundet.

2.2.

Revisionskriterier

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 § KL
ska godkännas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av förbundets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis
efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika
verksamheter. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka förbundets ekonomi och prioriteringar inom olika områden.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor. Redovisning lämnas utförligt av
den kompetensutveckling personalen har genomgått under året. Det finns också avsnitt
om rehabilitering och förebyggande hälsovård. Personalavsnittet lämnar information i
tillräcklig omfattning
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Detta område avser information
och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. För de olika verksamheterna har på ett
tydligt sätt en utvärdering gjorts utifrån fastställda mål, service- och kvalitetsnivåer samt
särskilda uppdrag och aktiviteter.
Redovisning lämnas också för förbundets arbete med intern kontroll.
Ekonomiska nyckeltal saknas för verksamheten. Olika typer av nyckeltal skulle vara relevant att visa från olika verksamhetsområden. Detta bör på ett tydligare sätt framgå av
förvaltningsberättelsen.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av förbundets samlade verksamhets organisation och verksamhet.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Överensstämmelse med
övriga delar i årsredovisningen finns. Man hade i budgeten planerat för 6 investeringar
planerade till totalt 626 tkr, av dessa har man genomfört 3 och flyttat fram 3 till nästkommande år, i väntan på offerter. Det har istället lagts till 4 andra investeringsprojekt
där den största investeringen avser installation av branddörrar vilket man efter en inspektion vad tvungna att åtgärda snarast. Det saknas upplysningar om varför man valt att
göra dessa investeringar istället.
Driftredovisning
Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplys-
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ningar om orsaker till verksamheternas budgetavvikelser lämnas i viss mån. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Samtliga verksamheter redovisar ett positivs resultat.

Verksamheter

Familjerådgivning

Intäkter Kostnader

Netto-

Budget

resultat

avvikelse

Redovisat
resultat 2016

4 619

-4 232

387

267

178

21 753

-21 041

712

468

2 182

Upphandling

715

-652

63

61

169

HVB Gläntan

9 412

-9 200

212

107

-1 549

36 499

-35 125

1 374

903

980

Vårnäs behandlingshem

S:a verksamheter

Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Förbundet redovisar en ekonomi i balans för år 2017. Resultatet uppgår till 1 374 tkr (1 082 tkr)
och det finn inga reavinster. Balanskravsutredning görs under avsnittet ekonomi.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Vi bedömer
utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2017-2019 innehållande en vision
med underliggande plattform och ett antal verksamhetsmål, sorterade utifrån ovanstående perspektiv. Samtliga inriktningsmål beskrivs och utvärderas i årsredovisningen.
I verksamhetsplanen med budget 2017-2019 har förbundet redovisat mål och riktlinjer för
verksamheten, vilka även är kopplade till begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Förbundet har beslutat om 2 finansiella mål, 1 miljömål samt 13 inriktningsmål och 14 verksamhetsmål. Uppföljning av dessa redovisas i årsredovisningen på ett tydligt sätt.
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Miljömål


Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans
genom att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar
som finns. Målet bedöms som uppfyllt.

Inriktningsmål
Förbundsgemensamma


Vårdförbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet för
hela verksamheter. Målet bedöms som uppfyllt.



Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland skall tillämpa evidensbaserad praktik. Målet bedöms som uppfyllt.



Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare. Man har i år inte genomfört någon medarbetarundersökning. Målet ej mätt.

Vårnäs behandlingshem


Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka
och få hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på hemmaplan för Sörmlands kommuner. Målet anses som uppfyllt.



Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och behandling i halvvägshus, med presumtivs avtalspartners
inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom offensivare informationsinsatser/marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare.
Målet anses som delvis uppfyllt.



Vårnäs behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på
kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd- SOSFS 2011:9- om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Målet anses som uppfyllt.

Upphandling


Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som
håller en god kvalitet till ett rimligt pris. Målet anses som uppfyllt.

Familjerådgivningen


Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minskat relationsproblem genom att
erbjuda hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid
separationer, oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet
eller sexuella läggning. Målet anses som uppfyllt.
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I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade
relationer och i styvfamiljer. Målet anses som uppfyllt.

Gläntans behandlingshem


Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans
behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan. Målet anses som uppfyllt.



Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall
möjliggöras genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskrivning, vården följs upp kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på
hemmaplan planeras i god till innan vården avslutas. Målet anses som uppfyllt.



Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroendeproblematik och offensivare informationsinsatser/marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras. Målet anses
som uppfyllt.



Gläntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på
kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd- SOSFS 2011:9- om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Målet anses som uppfyllt.

Bedömning
Alla mål förutom 1 har följts upp i samband med årsbokslutet. Av de 13 inriktningsmålen
som finns är det 11 som anses som uppfyllda, 1 som delvis uppfyllt samt 1 som man ej har
mätt.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fastställts i budget 2017:
Finansiella mål

Ut fall 2017

Måluppfy llelse

Att under 2 01 7 uppnå ett
positiv t resultat m ed lägst 1 %
av om sättningen.
Det egna kapitalet skall under
planperioden 2 01 7 -2 01 9 i
genom snitt uppgå till lägst ca
1 1 m nkr

Resultatet är 1 3 7 4 tkr
v ilket m otsv arar 3 ,7 %
av om sättningen.

Uppfyllt

Det egna kapitalet
uppgick 1 7 -1 2 -3 1 till
1 5 7 7 1 tkr.

Uppfyllt

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls. Vi bedömer därmed måluppfyllelsen
som mycket god.
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Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan med budget 2017-2019. Av den framgår att 12 av 14 verksamhetsmål är uppfyllda och 2 är ej mätta.
Vårnäs behandlingshem


Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i självhjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling. Målet anses som uppfyllt.



Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande drogfrihet ett år efter avslutad behandling. Målet anses som uppfyllt.



Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baseras enkät med frågeställningar som mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det
samlade resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens
maxpoäng. Målet anses som uppfyllt.



Minska andelen patienter som avbryter behandlingen. Målet anses som uppfyllt.



Öka kompentensen hos vårdgivande personal. Målet anses som uppfyllt.

Upphandling


Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med
nytecknade ramavtal. Denna enkätundersökning har ej gjorts i år. Målet ej
mätt

Familjerådgivningen


Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare. Målet anses som
uppfyllt.



Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje- rådgivningen. Målet anses som uppfyllt.



Fortsatt samverkan med mödravården samt familje- och barnavårdscentraler.
Målet anses som uppfyllt.



Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt. Målet är ej mätt

Gläntans behandlingshem


Öka antalet vårdplatser. Målet anses som uppfyllt.



Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna. Målet anses som uppfyllt.
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Öka kompentensen hos vårdgivande personal. Målet anses som uppfyllt.



Förbättra samverkan med landstinget. Målet anses som uppfyllt.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda. Vi bedömer därmed måluppfyllelsen som mycket god.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. Av de verksamhetsmässiga
målen för 2017 är samtliga mål som har mätts uppfyllda. Vi bedömer därmed måluppfyllelsen som mycket god.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt förbundets intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 1 374 tkr (1 083 tkr). Resultat medför därför en
positiv avvikelse mot budget med ca 466 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs
inte för budgetavvikelserna.
I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter och avskrivningar minskat
och kostnaderna ökat. Under driftredovisningen ges till viss del orsakerna till förändringarna.
Resu ltaträkn in g, tkr
V erksamhetens intäkter
V erksamhetens ko stnader
A v skriv ningar
V erksam h eten s n ettokostn ader
Driftbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella ko stnader
Å rets resu ltat

Utfall
Bu dget
2017
2017
7 5 62
8 0 97

Bu dgetUtfall
av v ikelse 2016
-5 35 ,0
8 31 6

-34 635

-35 646

1 0 1 1 ,0

-842

-930

88,0

-33 7 5 0
-1 0 0 0

-27915

-28 479

5 64,0

-26 434

29 20 8

291 88

20 ,0

27 435

1 40

20 0

-60 ,0

1 43

-5 9

0

-5 9,0

-62

1374,0

909,0

465 ,0

108 2,0

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.
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Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättning och skulder
samt eget kapital per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade,
rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.
Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av förbundets materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Förbundet har från och med förgående år genomfört komponentavskrivningar.
Huvuddelen av pensionsåtagandet är försäkrat med kollektiv överskottsfond, varför någon sådan inte finns att redovisa.
Redovisning enligt RKR 20 om finansiella tillgångar och skulder redovisas bland noterna.
Denna kan utvecklas genom att även marknadsvärdet för korta placeringar anges. Förbundet behöver även ta fram en finanspolicy, då de köper och säljer mycket värdepapper
och obligationer.
Vid granskningen av balansräkningen har följande noterats:


Materiella anläggningstillgångarna har minskat då man inte har aktiverat så
mycket i år, 454 tkr och avskrivningarna uppgår till 842 tkr.



Kortfristiga fordringar har minskat med ca 1 987 tkr vilket beror på att man har
fått betalt, vilket förklarar ökningen på kassa/bank, av vissa större anslag vilket
man inte hade förra året. Dessa anslag avser 2018 och är periodiserade på skuldsidan.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga
noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats:


Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse lämnas i förvaltningsberättelsen, men det saknas vissa uppgifter för att redovisningen ska uppfylla kraven i RKR 2.2 Särskild avtalspension m.m., RKR 7.1 upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser samt RKR 17.2 pensionsförpliktelser.



Upplysningar lämnas inte om operationella och finansiella leasingavtal i enlighet
med RKR 13.2. Bland annat lämnas inte upplysning om vilka kriterier som använts
om leasingavtal hänförts till operationella avtal enbart med hänsyn till avtalets
värde. Vidare saknas uppgifter för operationella och finansiella avtal avseende
framtida minimileaseavgifter.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Vi har noterat avvikelser mot god redovisningssed avseende att vissa tilläggsupplysningar inte uppfyller kraven i Rådet för kommunal redovisMars 2018
Vårdförbundet Sörmland
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ning. Avvikelserna bedöms dock inte väsentliga i bedömningen att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.
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Analys
Anq.ly s av
kontr olbnd/
cru kontrollntål
Syftet med analysen av kontrollmålen
foljer en beskrivning
revisionsfrigan. Nedan följer
beskrivning av den analys
kontrollm&len är
dr att besvara revisionsfrågan.
genomftirts.
som genomförts.

System och rutiner
för intern kontroll av
patientinformation
rutiner fir
au patientinformqtion
Y

l a"

Journalföring
J OUnlarronng
pi plats sedan 2013.
En rutinhandbok
upprättad för
for att
rutinhandbok som konsoliderar alla rutiner
rutiner finns på
zor3. Rutinhandboken är
hr upprdttad
säkerställa
föreskrifter om informationshantering
journalföring i hälsoshkerstdlla att krav
krav it Socialstyrelsens
Socialstyrelsens ftreskrifter
och journalforing
halso- och
informationshantering och
(SOSFS 2008:14),
(zoo9:35fl,
sjukvården
sjukvårdslagen (1982:763),
zoo9:t4), Hälsosjukudrden (SOSFS
Htilso- och sjuku&rdslagen
Patientdatalagen (2008:355),
QgBz:76fl, Patientdatalagen
(SOSFS 2011:9)
Socialstyrelsenföreskrifter
för systematiskt
Socialstyrelsenforeskrifter och allmänna
allmrinna råd
rd.d (SOSFS
zott:9) om ledningssystem
ledningssystemfor
systematiskt
(zoo9:4oo) efterlevs inom verksamheten.
kvalitetsarbete,
verksamheten.
kualitetsarbete, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
En kommentar
granskning, och som ligger öppen
kommentar är
dr att den version
version vi fått
fett tillgång
fiir samtliga
samtliga
tillging till i denna granskning,
<ippen för
1 • Riktlinjeför
pfl intranätet,
anställda
anstillda på
intrandtet, är
zo16'.
Riktlinje fir
dr dock inte reviderad. Giltighetstid
Giltighetstid är
dr till den 11
rr januari 2016
dokumentation
dokumentation är
dr det övergripande
overgripande dokumentet som styr hantering och rutiner för
fcir dokumentation
rrir
dokumentation som rör
patientinformation.
journaler. All
(wA stycken) som kan skriva in information ii journaler.
Det är
journalföring från
dr endast sjuksköterskorna
sjukskoterskorna (två
All journalfriring
frfln
pl plats för
den medicinska
medicinska personalen sker manuellt
manuellt av ansvarig sjuksköterska.
tekniska spärrar
for
sjukskciterska. Det finns inga tekniska
splrrar på
att hindra andra från
frfln att föra
fora anteckningar.
anteckningar.

patientinformation
Behörighet
Behorighet för
for vårdpersonal
vflrdpersonal att ta del av patientinformation
Det finns adekvata processer och rutiner för
gfrr in i systemet InfoSoc. Hos Vårnäs
fiir den information som går
Vflrnds
behandlingshem
personer med
behandlingshem finns det en administratör
administratcir som ansvarar för
for all behörighetstilldelning,
behcirighetstilldelning, personer
administratörsrättigheter
justera information i systemet.
administrat<irsrittigheter är
lr de enda som har möjlighet
mojlighet att
att justera
systemet. Andra användare
anvlndare har
endast läsrättigheter,
lisrlttigheter, vilket innebär
inneblr att de inte kan ändra
patientjournaler.
dndra eller radera någon
nAgon information i patientjournaler.
pfl papper. Det är
All annanjournalhantering
annan journalhantering sker manuellt
manuellt och på
dr endast de två
tvi sjuksköterskorna
sjuksk<iterskorna som har rätt
rdtt att
fora in information i journaler. Läkare
föra
journalen, men skriver inte in någon
Ldkare dikterar
dikterar de tillägg
tilldgg som ska in ii journalen,
n5gon
information själva.
sjdlva.

(medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Det yttersta ansvaret ligger hos MAS (medicinskt
sjukskoterska) som har det övergripande
civergripande ansvaret
för
journalföringen sker, samt
verksamhetschefen
journalföring följer
for att
att journalfbringen
samt verksamhetschefen som säkerställer
sikerstdller att
att journalforing
fciljer interna regler och
relevant lagstiftning.
lagstiftning. MAS har den interna rutinhandboken
annan relevant
rutinhandboken som grund för
for sitt arbete.

journalföring i hälsoISOSFS
I SOSFS 2008:14
zoo8:r4 2kap.
zkap. 6§
6$ om informationshantering
informationshantering och
och journalfriring
hilso- och sjukvården
sjukvf,rden slås
sl&s fast att
vårdgivaren
virdgivaren är
dr skyldig att ha rutiner i kvalitetsledningssystemet
kvalitetsledningssystemet som säkerställer
sdkerstdller att hälsohdlso- och
sjukvårdspersonalens
sjukvirdspersonalens och andra befattningshavares
befattningshavares behörighet
behririghet begränsas
dr nödvändigt
nddvdndigt för
for att ge
begrlnsas till vad som är
en god och säker
att
sådana
sdker vård,
v&rd, samt att behörigheten
behorigheten ska vara anpassad
anpassad till arbetsuppgifterna.
arbetsuppgifterna. Vi bedömer
bedomer
sfldana
interna rutiner existerar.
existerar.

(r'eui har
Spårbarhet
ha r tagit del)
Spflrbarhet (vem
Hos Vårnäs
Virnhs behandlingshem är
dr det endast de två
tvi sjuksköterskor
sjukskoterskor och två
tvl läkare
ldkare som är
ir medicinskt ansvariga,
som har tillgång
journalvagnen och arkivet. Det finns ingen logg över
tillgflng till
till journalvagnen
river vem som har tagit del av information,
eller när.
nir. Det finns ingen logg eller annat sätt
sdtt att granska vem som tagit del av patientinformation eller haft
(kopplade till socialtjänsten)
tillgång
di journal förs
fcirs i pappersformat. Alla rådgivare
rfldgivare (kopplade
socialtjhnsten) har tillgång
tillgflng
tillging till journaler, då
journaler.
till
journaler.
Ingen
manuell
logg
finns
på
plats
för
att
säkerställa
p&
plats
vem som
har haft
haft tillgång
till
Ingen manuell logg finns
for att shkerstdlla vem
som har
tillging till
patientinformation.

l1

Riktlinjer för
zo16..
zor5. Giltighetstid
iir till den 11
rr januari 2016
ftir dokumentation
Giltighetstid är
dokun.rentation Skapades 2013, Uppdaterad 2015.
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NN,

Interna rutiner
rutiner som reglerar
reglerar omrhdet
området finns ii rutinhandboken,
rutinhandboken, under
under rutiner
rutinerfor
för dokumentetion.
dokumentation. Rutinen
Interna
har tillging
tillgång till
till arkivet
arkivet ddr
där journaler
journaler
brister dock ii sitt
sitt utfrjrande
utförande d&
då ingen
ingen logg eller
eller liknande
liknande fcirs
förs over
över vilka
vilka som har
brister
förvaras
annat
än
vilka
som
har
tillgång
till
nyckeln.
nyckeln.
vilka
har
tillg5ng
till
fijrvaras - annat in

dokumentation, taget
taget ur
ur verksamhetens
verksamhetens egen rutinhandbok,
rutinhandbok, stAr
står det uttryckligen
uttryckligen att logg skall
I riktlinjerför
riktlinjer for dokumentofron,

föras
"Uppföljning au
av informationssAstemens
informationssystemens anuiindning
användning genom
genom regelbunden
regelbunden kontroll
kontroll au
av loggarna.
loggarna.
foras:: "Uppfoljning
Verksamhetschefen
kontrollera att
att dtkomsten
åtkomsten till
patientuppgifter dr
är korcekt
korrekt genom
genom att
att regelbundet
till patientuppgifter
ska kontrollera
Verksamhetschefen ska
granska
dokumenterar &tkomsten.
åtkomsten. Diirfor
Därför mdste
måste uerksamhetschefen
verksamhetschefen iiuen
även siikersttilla
säkerställa att
att all
granska de loggar som
som dokumenterar
stirskild personal
åtkomst sker
genom personlig
personlig inloggning
in loggning och att
att detfinns
detfinns ltimpliga
lämpliga hjdlpmedel
hjälpmedel eller särskild
personal som
&tkomst
sker genom
hantera
kan hanter
a kontrollen."
kontr ollen."

zo16:4o) 4 kap, 95,
socialstyrelsens riktlinjer
riktlinjer for
för journalf<iring
journalföring och
och hantering
hantering av
av personuppgifter
personuppgifter (HSLF-FS
(HSLF-FS 2016:40)
9§,
I socialstyrelsens
framgår att virdgivaren
vårdgivaren ska ansvara
ansvara for
för att dokumentationen
dokumentationen av itkomsten
åtkomsten Qoggar)
Goggar) framgAr
framgår vilka
vilka itgdrder
åtgärder som
framgir
har vidtagits
vidtagits med uppgifter
uppgifter om en patient, samt att
att kontroller
kontroller av
av loggarna
loggarna dokumenteras,
dokumenteras, och att loggarna
loggarna
har
år frjr
för att mrijliggora
möjliggöra kontroll
kontroll av
av fltkomsten
åtkomsten till
till uppgifter
uppgifter om en patient.
sparas minst
minst fem 5r
sparas

Vi bedomer
bedömer ddrfor
därför att
Det finns inga interna
interna rutiner
rutiner eller
eller processer
processer for
för spårbarhet
skulle behovas.
behövas. Vi
Det
sp&rbarhet ifall detta skulle
Vårnäs behandlingshem
behandlingshem brister
brister p&
på denna punkt.
Virnls

Är ansvaret
journalforing?
Ar
ansuoret tydliggjort vad
uad avser
auser jolffnaftring?
Det finns en tydlig ansvarsfördelning
journalföring. MAS har det övergripande
ansvaret för
ansvarsfiirdelning vad som avser
overgripande ansvaret
fcir
avser journalforing.
granskar journalfriring
daglig
journalföring medan verksamhetschefen
journalföring kvartalsvis,
ansvarar ftir
för den
verksamhetschefen granskar
kvartalsvis, och ansvarar
daglig journalforing
journalforing
giir. Ansvarsfördelningen
journalföring som sjuksköterskorna
Ansvarsfordelningen finns också
sjukskoterskorna gör.
ocksi tydligt dokumenterad i
Ansvar VS, MAS etc samt rutinför
rutinhandboken
rutinhandboken under Rutin
Rutin Ansuar
rutin for dokumentation.
dokumentation.
Vi bedomer
bedömer att det finns en tydlig
journalföring.
tydlig ansvarsfördelning
ansvarsfrirdelning vad avser
avser journalforing.

Följer
F 6Ij e r jjournalföringen
ount alfii r in g e t aktuell
?
s kn rc II lagstiftning
I a g stiftni.n g ?
r

JJournalgranskning
ournalgranskning av 55journaler,
journaler, 33 journaler där
dir patienten avslutat
avslutat sin behandling och 2z journaler där
ddr
patienten har pågående
pfl giende behandling.

Vidjournalgranskningen
granskades följande
Vid journalgranskningen granskades
f<iljande saker:
•.
•o
•.
•.
•.
•.
•.
•r

hur
länge patienten var inlagd
hurldngepatientenvarinlagd
läkemedelslistan
ldkemedelslistan och dess ordinationer
ordinationer
dokumentation av delning av dosett
pi delegering
överlämnande
overlhmnande av läkemedel
ldkemedel från
frfln dosett på
delegering av icke hälsohllso- och sjukvårdspersonal
sjukvhrdspersonal
Inskrivningsanteckning
Inskrivningsanteckning av läkare
lhkare samt sjuksköterska
sjukskiiterska
Åtgärdsplan
Atgirdsplan
dokumentation under
under vistelsen
slutanteckning (epikris) av
läkare och sjuksköterska.
avldkare
sjuksk<iterska.

(zoo8:3SS) anges att det är
patientdatalagen (2008:355)
patient'ournal. Det är
I 33 kap. 3 §$ i patientdatalagen
fora en patientjournal.
dr den
[r en skyldighet att föra
(zoro:6S9) har legitimation
patientsikerhetslagen (2010:659)
som enligt 44 kap. patientsäkerhetslagen
legitimation eller särskilt
sbrskilt förordnande
frirordnande att utöva
utciva visst
yrke
ghller. I 55 kap
vflrdgivaren ska säkerställa
sdkerstdlla att en
kap.. 5S §$ HSLF-FS 2016:40
zo16:4o anges det att vårdgivaren
1'rke det bland annat gäller.
patien{ournal innehåller
patientjournal
2. utredande
utredande och
innehflller uppgifter om 1.
r. aktuellt hälsotillstånd
hilsotillst&nd och medicinska
medicinska bedömningar,
beddmningar, 2.
behandlande
behandlande åtgärder
6tglrder samt bakgrunden
bakgrunden till dessa,
dessa, 3.
ordinationer och ordinationsorsak, 4.
4. resultat av
3. ordinationer
genomfcird vård
utredande
vArd med
sammanfattningar av genomförd
utredande och behandlande
behandlande åtgärder,
htgdrder, 5.
5. slutanteckningar och andra sammanfattningar
mera.

fdr
Vidare står
sjukskoterskan ansvarar för
st&r det i Vårnäs
V6rnds behandlingshems
behandlingshems riktlinjer kring dokument att sjuksköterskan
omvårdnadsdokumentationen.
omvirdnadsplaner,
stir det beskrivet att anamnes, status, omvårdnadsplaner,
omvirdnadsdokumentationen. Vidare står
daganteckningar
omvflrdnadsepikris skall alltid skrivas vid avslutad
daganteckningar skall finnas i samtliga journaler och omvårdnadsepikris
p& alla fem granskade
genomfiirts ses bristfållig
vårdinsats.
bristFdllig dokumentation på
virdinsats. Vidjournalgranskningen
Vid journalgranskningen som genomförts
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journaler.
journaler. Inskrivningsanteckning
Inskrivningsanteckning av
av sjukskoterska
sjuksköterska fanns
fanns pfl
på alla
alla patienter
patienter medan
medan wfl
två granskade
granskade journalerna
journalerna
där patienten
patienten fortfarande
fortfarande var
var inneliggande
inneliggande saknades
saknades inskrivningsanteckning
inskrivningsanteckning frfln
från ldkaren.
läkaren. Enligt
Enligt
ddr
patientdatalagen
(2008:355) 3 kap. 99 S§ ska
ska uppgifter
uppgifter som
som ska
ska antecknas
antecknas enligt
enligt 6-8 gg
§§ fciras
föras in
in ijournalen
i journalen si
så
patientdatalagen (zoo8:355)
snart som
som mcijligt,
möjligt, diribland
däribland information
information om
om patienten
patienten som
som kan
kan flterfinnas
återfinnas ii inskrivningsanteckningen.
inskrivningsanteckningen.
snart
Inskrivningsanteckningarna skrirma
skrivna av
av lhkare
läkare som
som saknades
saknades p&
på wfl
två av
av journalerna
journalerna vid
vid forsta
första
Inskrivningsanteckningarna
granskningstillflllet
ut dem
dem cirka
cirka r1 m8nad
månad efter
efter inliggning.
inläggning.
granskningstillfållet inkom
inkom for
för granskning
granskning efter
efter att
att sekreterare
sekreterare skrivit
skrivit ut
Sedan
hur mycket
mycket som dokumenteras
dokumenteras under
under hela
hela v&rdtillfiillet.
vårdtillfållet. Det
Det [r
är uppehill
uppehåll i
Sedan varierar
varierar det
det ii utstrdckning
utsträckning hur
dokumentationen under
under flera dagar
dagar och man
man kan
kan inte
inte folja
följa hur
hur det
det gflr
går fcir
för patienten.
patienten. Vid
Vid tre
tre av
av de
de granskade
granskade
dokumentationen
journalerna
journalerna hade
hade patienten
patienten blivit
blivit utskriven
utskriven men
men det
det saknades
saknades en
en slutanteckning
slutanteckning (omvflrdnadsepikris)
(omvårdnadsepikris) frin
från
sjuksköterskan vilket
vilket lven
även stir
står ii Virnds
Vårnäs riktlinjer
riktlinjer att
att det
det skall
skall finnas.
finnas. Pi
På de
de tre
tre utskrirna
utskrivna patienterna
patienterna saknas
saknas det
sjuksk<iterskan
även slutanteckning
slutanteckning (medicinskepikris)
(medicinskepikris) fr&n
från l6karen.
läkaren.
lven

Läkemedel
Ldkemedel
I de
de granskade
granskade journalerna
journalerna har
har fna
fyra av
av fem patienter
patienter fhtt
fått vidbehovs
vidbehovs medicinering
medicinering fiir
för olika orsaker.
orsaker. Detta
Detta dr
är
dokumenterat
i
löpande
text
i
patientjournalen
och
inte
i
läkemedelslistan.
ISOSFS
2000:1
patientjournalen
I
2ooo:1
i
inte
i
ldkemedelslistan.
SOSFS
dokumenterat kipande text i
Läkemedelshantering ii hiilsohälso- och sjukvfirden;
sjukvården; 33 kap 33 $§ anges det att inom
inom sluten
sluten v6rd
vård ska
Lhkemedelshantering
läkemedelsordinationerna
föras
in
i
en
särskild
ordinationshandling.
llkemedelsordinationerna foras
sdrskild ordinationshandling.
Enligt Vflrnds
Vårnäs riktlinjer
riktlinjer for
för likemedelshantering
läkemedelshantering anges det
det fciljande
följande vid overldmnande.
överlämnande. Nhr
När sjuksk6terskan
sjuksköterskan
Enligt
pfl
med delegering
Personal
iordningsställt liikemedel
läkemedel i en dosett
dosett ska detta signeras på slrskild
särskild likemedelslista.
läkemedelslista.
delegering f<ir
för
iordningsstlllt
ges
person
Den
som tar ut
vid
riitt
tillfiille.
rätt likemedel
läkemedel
till rdtt
rätt
rätt tillfålle.
som
överlämnande av
av ldkemedel
läkemedel ansvarar
ansvarar for
för att rltt
overlhmnande
läkemedlet ur llkemedelsskipet
läkemedelsskåpet ska ocksA
också överlämna
på signeringslistan att
likemedlet och sedan signera pi
<iverllmna läkemedlet
llkemedlet
läkemedlet dr
är givet.
givet.
ldkemedlet
sjukskiiterskan att
läkemedel och det finns dokumenterat av sjuksköterskan
II journalgranskningen
journalgranskningen har fyra av fem patienter lhkemedel
givet. Detta
ir givet.
nhr ldkemedlet
det är
läkemedlet är
iven finnas en signeringslista när
ri}tlinjerna ska det även
dosett. Enligt riktlinjerna
dr delat i dosett.
journaler.
fattas på
granskade
pi två
tvi av fyra
frra granskade

pi flera punkter.
punkter. Det finns ingen röd
r<id tråd
trfrd i
Vid
journalgranskningen återfinns
journaldokumentation på
flterfinns bristfållig
bristfiillig journaldokumentation
Vid journalgranskningen
dokumentationen och det är
dokumenterats kontinuerligt och det
vflrdtillfiillet då
di det inte dokumenterats
utlisa hela vårdtillfållet
dr svårt
sv&rt att utläsa
dokumenteras i
återfinns
liipande text men enligt lag ska det dokumenteras
dokumenteras i löpande
Likemedel dokumenteras
slutanteckning. Läkemedel
Sterfinns ingen slutanteckning.
separat ordinationshandling.
ordinationshandling.

Dokumentation
Dokumentation HVB
(zoor:453) regleras att handläggning
rcir enskilda samt
I 11
irenden som rör
handliggning av ärenden
rr kap. 5S §5 socialtjänstlagen
socialtjiinstlagen (2001:453)
genomförande
dokumenteras. Dokumentationen skall
vird och behandling skall dokumenteras.
genomfiirande av beslut om stödinsatser,
stridinsatser, vård
hhndelser av betydelse.
utvisa
fa}tiska omständigheter
omstandigheter och händelser
drendet samt faktiska
Stgdrder som vidtas i ärendet
uMsa beslut och åtgärder
genomfiirande. Detta innebär
innebdr
Ansvaret
hdnger ihop med insatsens genomförande.
av en beslutad insats hänger
for dokumentationen aven
Ansvaret för
pi den
verksamhet åvilar
flvilar ansvaret på
att om insatsen genomförs
ndmndens verksamhet
genomfiirs inom ramen för
frjr den beslutade nämndens
verksamhet åvilar
Avilar
beslutande nämnden.
yrkesmhssigt bedriven enskild
enskild verksamhet
genomfors i en yrkesmässigt
ndmnden. Om insatsen genomförs
att
ligger
dokumentationsansvaret
huvudmannen
för
denna.
I
dokumentationsansvaret
ligger
bland
annat
att se till att
fiir
dokumentationsansvaret
dokumentationsansvaret humdmannen
det finns
tid
avsatt
för
dokumentation.
f<ir
finns

virden för
fcir
att vården
v&rd och
och säkerställa
slkerstdlla att
Dokumentationen har två
folja den
den enskildes
enskildes vård
hr att kunna följa
tvfl syften.
syften. Det ena är
vflrdens
kunna
bedoma
niv& kunna bedöma vårdens
pi övergripande
aggregerad nivå
den
eller aggregerad
ger önskvärd
att på
overgripande eller
andra är
dr att
effekt. Det andra
onskvlrd effekt.
den enskilde
enskilde ger
for de
de
rdttssikerhet för
kvalitet och
Det finns
finns lagreglerade krav avseende kvalitet och rättssäkerhet
och utveckla verksamheten. Det
forutsdttning
som en viktig förutsättning
insatser
dokumentationen som
framhfllls dokumentationen
ges inom socialtjänsten
forarbeten framhålls
socialtjinsten och i förarbeten
insatser som
som ges
för
och bedöma
bedcima kvaliteten ii insatserna.
frir att
att utveckla
uWecHa och
att dokumentationen
dokumentationen
viktigt att
vflrd så
sh är
dr det
det viktigt
Vad
folja den
den enskildes
enskildes vård
gdller dokumentationens
kunna följa
syfte att
att kunna
dokumentationens syfte
Vad det gäller
den
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

Ks §

80 (x)

KS 2018/71

Köp av kraftbolag
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tillstyrker att Vingåkers kommunfastigheter AB köper
Vingåker kraft AB (organisationsnummer 556556-4068) och inrättar det som ett
dotterbolag.
Sammanfattning av ärendet
Vingåkers kommunfastigheter AB har kommit in med ett ärende som avser köp av
Vingåker kraft AB. Ett bolagsköp är en fråga av principiell beskaffenhet och
fullmäktige ska därför enligt kommunallagen ges möjlighet att ta ställning innan
bolaget fattar sitt beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-30
Skrivelse från styrelsen i AB Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter AB
Aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Vingåker Kraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2018-04-30
Vår handläggare

Ralf Hedin
0151-191 62
ralf.hedin@vingaker.se

KS 2018/71

Köp av kraftbolag
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar


Kommunfullmäktige tillstyrker att Vingåkers kommunfastigheter AB
köper Vingåker kraft AB (organisationsnummer 556556-4068) och inrättar
det som ett dotterbolag.

Ärendet

Vingåkers kommunfastigheter AB har kommit in med ett ärende som avser köp
av Vingåker kraft AB. Ett bolagsköp är en fråga av principiell beskaffenhet och
fullmäktige ska därför enligt kommunallagen ges möjlighet att ta ställning innan
bolaget fattar sitt beslut.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av
kommunledningsförvaltningen och ledningen för Vingåkers kommunfastigheter
AB.
Förvaltningens ståndpunkt

Det är positivt att ledningen för Kommunfastigheter, som i det här ärendet,
prövar nya vägar för att utveckla verksamheten. Det är också bra att bolaget vill
öka sitt engagemang i miljöarbete.
I det fullmäktige ska ta ställning till ligger enligt förvaltningen utöver själva
bolagsköpet också den principiella frågan om att Kommunfastigheter avser att

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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inrätta kraftbolaget som ett dotterbolag. Idag har inget av kommunens helägda
bolag dotterbolag. Det är dock inte ovanligt i landets kommuner i övrigt och så
har det varit tidigare även i Vingåker. Konsekvenserna för kommunen som ägare
om ett bolag har dotterbolag är att styrningen blir delvis annorlunda. Det är enligt
förvaltningen inget skäl att gå emot förslaget. Det är ändå kommunen genom
fullmäktige som har det yttersta ansvaret för även dotterbolag.
Bilaga

”Köp av Vingåker kraft AB”, skrivelse från styrelsen i AB Vingåkershem och
Vingåkers kommunfastigheter AB
Aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Vingåker Kraft AB
Skickas till

Vingåkers kommunfastigheter AB
Kommunstyrelsen

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef

229

Vingåkers
Kommunfastigheter

Datum

Till

2018-04-10

Vingåkers Kommun
Kommunfullmäktige
643 80 Vingåker

Var handläggare

Lars Ingebrigtsen
0151-19144

Köp av Vingåker Kraft AB
Förslag till Beslut
Vingåkers Kommunfastigheter AB föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
•

Att godkänna köp av Vingåkers Kraft AB

Sammanfattning
Vingåkers Kommunfastigheter AB önskar förvärva Vingåkers Kraft AB

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Vingåkers Kommunfastigheter ABs styrelse.
Beslut togs 2018-02-27 i Vingåkers Kommunfastigheters styrelse. Enligt ägardirektiven behöver
Kommunfullmäktige godkänna förändringen i bolagsordningen.

Bakgrund
Vingåker Kraft AB, org.nr 556556-4860, bedriver produktion och försäljning av energi på
egenägda fastigheter. P.g.a. hög arbetsbelastning i andra yrkesroller samt åldersskäl vill man
överlåta verksamheten till ny ägare för fortsatt förvaltning och utveckling.

AB Vingåkershem • Bg 5135-4371 • Org.nr 556041-6843
Vingåkers Kommunfastigheter AB· Bg 5685-9408 • Org.nr 556675-5038
Köpmangatan 13' 643 30 Vingåker • Tel. 0151-191 39' www.vingakershem.se

230

Vingåkers
Kommunfastigheter

Vingåkers Kommunfastigheter ABs ståndpunkt
Möjligheten att producera egen grön el för verksamheten i kombination med kontroll av
vattenflöde i Vingåkers ån samt möjliggöra naturvårdsområde för kommuninnevånare gör detta
till en i sammanhanget god affår.

Konsekvenser
Fortsatt stort behov av att köpa el och därmed sårbara för kommande avgiftshöjningar om inte
köp genomförs, samt i händerna på ev. privat ägare avseende nivåer samt vattenkvalitet i
Vingåkersån.

Vingåkers Kommunfastigheter AB

- ~ - -~--- -

V lce ordf. "L( tnmy Persso n

, fl) Lar.

J

Ingebrigtsen

AB Vingåkershem • Bg 5135-4371' Org .nr 556041-6843
Vingåkers Kommunfastigheter AB' Bg 5685-9408 • Org.nr 556675-5038
Köpmangatan 13' 643 30 Vingaker· Tel. 0151-19139' www.vingakershem.se
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Avtalnr: 180411_001

Vingåkers kommunfastigheter AB
och
Lennart Arrhenius och Per Bengtsson
Genom NYAB
_____________________________
AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
avseende samtliga aktier i
Vingåker Kraft AB
_____________________________
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Bakgrund
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Definitioner

2.

Aktieöverlåtelse

3.

Köpeskillingen mm

4.

Tillträde

5.

Perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen

6.

Säljarens garantier

7.

Brister i garantierna

8.

Parternas kostnader

9.

Information och sekretess

10. Övrigt
11. Tvist
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AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
Mellan å ena sidan Vingåkers kommunfastigheter AB, 556675-5038 (”Köparen”) och å andra
sidan Lennart Arrhenius, 580424-0074 samt Per Bengtsson, 630129-1255, genom NYAB
(”Säljaren”) har denna dag överenskommits följande.

I.

BAKGRUND

(i)

Köparen är ett svenskt aktiebolag med intention att förvalta och vidareutveckla
nuvarande verksamhet.

(ii)

Säljaren äger samtliga aktier i Vingåker Kraft AB, org. nr 556556-4860 (”Bolaget”).

(iii)

Bolaget är ett privat svenskt aktiebolag som bedriver produktion och försäljning av
energi. Bolagets aktiekapital uppgår till 250 000 kronor fördelat på 2 500 aktier.
Aktuellt registreringsbevis och gällande bolagsordning för Bolaget fogas härtill som
bilaga 1.

(iv)

Köparen och Säljaren är överens om att Köparen av Säljaren ska förvärva samtliga
2 500 aktier (”Aktierna”) i Bolaget i enlighet med de villkor som anges i detta avtal.
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1.

DEFINITIONER
I detta avtal förekommer följande definierade begrepp:
”Aktierna”

samtliga 2 500 aktier i Bolaget;

”Avtalsdag”

dagen för undertecknandet av detta avtal;

”Bokslutsdagen”

den 31 maj 2018;

”Bolaget”

Vingåker Kraft AB, org. nr 556556-4860;

”detta Avtal”

detta aktieöverlåtelseavtal inklusive samtliga dess
bilagor;

”Justerat Eget Kapital”

per Tillträdesdagen beskattat eget kapital + 78 % av
obeskattade reserver + 78% av obeskattat resultat;

”Köparen”

Vingåkers kommunfastigheter AB, org. nr 556675-5038

”Köpeskillingen”

3 680 000 kronor (Uppskattat Justerat Eget Kapital på
tillträdesdagen plus 3 500 000 kronor):

”Part”

endera av Köpare eller Säljare;

”Parterna”

Köpare och Säljare gemensamt;

”Säljaren”

Lennart Arrhenius, 580424-0074 samt Per Bengtsson,
630129-1255, genom NYAB

”Tillträde”

den 1 juni 2018 eller den dag parterna senare skriftligen
överenskommer att Aktierna ska överlämnas till
Köparen;

”Tillträdesbokslutet”

Bolagets periodbokslut för perioden 2018-01-01 till
Bokslutsdagen 2018-05-31;
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”Tillträdesdagen”

den 1 juni 2018 eller annan tidpunkt för Tillträde till
Aktierna som skriftligen överenskommits mellan
Parterna;

”Årsredovisningen”

det reviderade och fastställda årsbokslutet för Bolaget
för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, se bilaga
2.

” Fastigheterna”

Fastigheterna med beteckning; Vingåker Billsbro bruk
3:1, Vingåker Spånga Bruk 1:2 samt Vingåker Berga
Kvarn 2:1.
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2.

AKTIEÖVERLÅTELSE

2.1

Säljaren överlåter härmed, på de villkor som framgår av detta Avtal, Aktierna till
Köparen.

2.2

Aktierna överlåts tillsammans med alla rättigheter som hör till dessa, fria från pantsättning eller annan belastning och med all upplupen vinst till och med Tillträdesdagen.

3.

KÖPESKILLINGEN M M

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska utgöras av ett belopp om 3 680 000 kronor
(”Köpeskillingen”).

3.2

Köpeskillingen ska av Köparen till Säljaren betalas enligt följande;
(i)

kontant på Avtalsdagen; en handpenning om 368 000

(ii)

kontant på Tillträdesdagen, 3 312 000 kronor,

3.3

Betalning enligt punkt 3.2 (i) och (ii) ska ske av Köparen till Säljaren på Svensk
Företagsförmedlings klientmedelskonto i Swedbank med konto nr. 82990 933.149.215-8. Säljaren bekräftar att Svensk Företagsförmedling äger rätt att för
Säljarens räkning uppbära Handpenningen samt hålla medlen avskilda som
säkerhet för Köparens fullgörelse av avtalet.

3.4

Vid bestämmandet av Köpeskillingen, har Köparen förutsatt att Justerat Eget Kapital
uppgår till 180 000 kronor. Om det av Tillträdesbokslutet skulle framgå att det
Justerade Egna Kapitalet vid tillträdet över- eller understiger 180 000 kronor, ska
Köpeskillingen justeras med belopp motsvarande avvikelsen. Parterna är överens
om att Tillträdesbokslutet ska upprättas inom 60 dagar från Tillträdesdagen av
Säljaren. I framtagandet av Tillträdesbokslutet ska följande regler för upprättande av
årsredovisning för aktiebolag beaktas, nämligen:
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3.5

(i)

Tillträdesbokslutet per Bokslutsdagen ska upprättas enligt lag och god redovisningssed enligt gällande principer, samt uppta alla skulder och förpliktelser
som där bort upptas vid oförändrade ägarförhållanden;

(ii)

i balansräkningen per Bokslutsdagen ska aktiveringar ej ske av utvecklingskostnader, marknadsföringskostnader, eller kostnader för anskaffning av
immateriella rättigheter.

(iii)

samtliga reserveringar i Tillträdesbokslutet per Bokslutsdagen ska göras i
enlighet med god redovisningssed samt enligt oförändrade principer från de
två närmast föregående räkenskapsåren.

Säljaren ska tillse att Köparen erhåller ett exemplar av Tillträdesbokslutet så snart
det upprättats. Härefter ska Köparen ha rätt att inom fyra veckor framställa skriftlig
invändning mot Tillträdesbokslutet hos Säljaren. Kostnaden (som skall vara skälig)
för framtagandet av Tillträdesbokslutet och revisionen ska Bolaget svara för.
Eventuell invändning från Köparen ska vara tydligt angiven och ange vilka poster
som ifrågasätts. Gör inte Köparen sådan invändning ska Köparen anses ha godkänt
Tillträdesbokslutet. Om invändning görs och Parterna därvid inte inom en vecka
kommer överens om Tillträdesbokslutet, ska en oberoende auktoriserad revisor ges
i uppdrag att ta fram ett för Parterna bindande Tillträdesbokslut senast inom
ytterligare 30 dagar. Kan Parterna inte enas om vem som ska utses som oberoende
revisor, ska den oberoende revisorn på begäran av någon av Parterna utses av
ordföranden i FAR. Parterna ska vara solidariskt ansvariga för kostnaden för den
oberoende revisorn och mellan Parterna ska kostnaden delas lika.
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4.

TILLTRÄDE

4.1

Tillträde till Aktierna ska ske på Tillträdesdagen då Parterna ska sammanträffa för
vidtagande av de för Tillträdet nödvändiga åtgärderna.

4.2

Följande åtgärder ska verkställas vid Tillträdet:

4.3

(i)

Parterna skall konstatera att samtliga villkor har uppfyllts. Köparen har rätt att
avstå från visst villkor för att därigenom kunna fullfölja tillträdet.

(ii)

Närvarande företrädare för Parterna ska i förekommande fall förete
behörighetshandlingar.

(iii)

Säljaren ska överlämna aktiebreven representerande Aktierna, vederbörligen
överlåtna in blanco till Köparen, jämte aktieboken för Bolaget i original.

(iv)

Köparen ska betala del av den kontanta köpeskillingen i enlighet med punkt
3.2 (ii).

(v)

Säljaren ska till Köparen överlämna bekräftelser att Bolagets
styrelseledamöter innefattande eventuella suppleanter, avsagt sig sina
uppdrag som ledamöter eller suppleanter samt att de inte har några krav på
ersättning mot Bolaget.

(vi)

Köparen ska tillse att extra bolagsstämma hålls i Bolaget och att därvid ny
styrelse och i förekommande fall verkställande direktör och revisorer väljs
samt att ändringsanmälan härom skickas in till Bolagsverket.

(vii)

Säljaren ska tillse att generalfullmakt utfärdas för den Köparen anvisat så att
denne kan representera Bolaget intill dess erforderliga registreringar hos
Bolagsverket kunnat göras.

På ordinarie bolagsstämma i Bolaget ska Köparen tillse att styrelseordförande och
styrelseledamöterna i Bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget
förutsatt att ansvarsfrihet tillstyrkes av de nuvarande revisorerna.
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5.

Perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen

5.1

Under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen förbinder sig säljaren att
tillse att:
(i)

Bolaget bedriver sin verksamhet på sedvanligt sätt och i enlighet med hittills
tillämpande redovisningsprinciper och i övrigt i enlighet med gällande lagar,
förordningar och tillstånd.

(ii)

Inga av Bolagets tillgångar säljs eller blir föremål för några belastningar.

(iii)

Bolaget inte ådrar sig några nya räntebärande skulder; med eventuellt
undantag av överenskommelse mellan parterna enligt punkt 10.3 (lösen av lån
närstående aktieägare).

(iv)

Bolaget fortsätter att utföra underhållsåtgärder, service etc. på sedvanligt och
lämpligt sätt;

(v)

Bolaget inte anställer personal om inte detta sker i samråd med Köparen.

(vi)

Bolaget inte ingår eller säger upp några avtal, ställer säkerhet, eller ådrar sig
några andra förpliktelser.

(vii) Köparen ges full insyn i Bolaget och att alla beslut av någon betydelse för
Bolaget och dess tillgångar kommer att fattas i samråd med Köparen.
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6.

SÄLJARENS GARANTIER
Säljaren garanterar per denna dag och Tillträdesdagen, om annat inte anges, att:

6.1

Aktiekapital
Bolaget på Tillträdesdagen har ett registrerat aktiekapital om 250 000 kronor fördelat
på 2 500 aktier;

6.2

Äganderätt till Aktierna
Säljaren är ensam och oinskränkt ägare till Aktierna samt att dessa inte är föremål
för panträtt, annan säkerhetsrätt eller belastning.
Ytterligare aktier utöver Aktierna finns inte i Bolaget och inte heller föreligger rätt för
någon att teckna eller eljest erhålla aktier i Bolaget och Bolaget har heller inte
emitterat några utestående konvertibla skuldebrev eller optionsrätter till nyteckning
eller andra aktierelaterade instrument eller vinstandelsbevis och att beslut om sådan
utgivning inte har fattats;

6.3

Registreringsbevis och bolagsordningar
på Tillträdesdagen gällande bolagsordning och aktuellt registreringsbevis för
Bolaget framgår av bilaga 1;

6.4

Räkenskaper
Årsredovisningen och Tillträdesbokslutet är, respektive kommer att vara, upprättade
enligt lag och god redovisningssed enligt gällande principer samt upptar alla skulder
och förpliktelser som där bort upptagas;
i balansräkningen per Bokslutsdagen aktiveringar ej skett av utvecklingskostnader,
marknadsföringskostnader, eller kostnader för anskaffning av immateriella rättigheter eller andra kostnader;
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6.5

Reserveringar
förutom vad som uttryckligen angivits i Årsredovisningen och Tillträdesbokslutet har
samtliga reserveringar däri gjorts i enlighet med god redovisningssed samt enligt
gällande principer.

6.6

Redovisningshandlingar, avtal m.m.
all väsentlig dokumentation rörande Bolagets verksamhet liksom eventuella
avtalshandlingar, tillstånd, ritningar mm i god ordning i Bolagets besittning;

6.7

Bolagets verksamhet
Bolaget har bedrivit och intill Tillträdesdagen kommer, att bedriva sin verksamhet på
sedvanligt sätt (se vidare punkt 5), att verksamheten varit av normal omfattning och
bedrivits/bedrivs enligt tidigare tillämpade principer och att Bolaget inte haft andra
åtaganden eller ingått andra förbindelser än sådana som är marknadsmässiga och
normala för Bolagets verksamhet;
Bolagets enda verksamhet har varit och är att bedriva produktion och försäljning av
energi samt därmed förenlig verksamhet.

6.8

Utdelning
I samråd med Köparen har säljaren rätt att besluta om utdelning innan tillträdet.
Detta i syfte att reducera det justerade egna kapitalet i bolaget per tillträdesdagen.

6.9

Värdeöverföringar
Bolaget inte har genomfört eller medverkat till värdeöverföring som stått i strid med
aktiebolagslagen (2005:551);

6.10

Försäkringar
Bolagets tillgångar är försäkrade mot brand och annan skada på normala villkor.
Bolaget har för branschen tillräckliga ansvarsförsäkringar, produktansvarsförsäkringar och avbrottsförsäkringar. Dessa försäkringar kommer att vara i kraft till och
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med Tillträdesdagen. Nuvarande försäkringsvillkor framgår av bilaga 3. Samtliga
förfallna försäkringspremier är till fullo betalda.
Bolaget har inte vidtagit någon åtgärd och, såvitt Säljaren vet eller rimligen borde
känna till, föreligger det inte någon omständighet, som kan medföra att någon av
Bolagets försäkringar kan sägas upp, att utbetald försäkringsersättning kan
återkrävas eller att ersättning som begärs kan väsentligt reduceras.
Det föreligger inte några utestående väsentliga krav i anledning av ovan nämnda
försäkringar, och försäkringsersättning som begärts har inte nekats eller ersatts med
ett väsentligt lägre belopp än den begärda ersättningen.
6.11

Väsentliga avtal
Bolagets Väsentliga avtal framgår av bilaga 4. Bolaget, förutom de avtal som finns
angivna i bilaga 4, inte är part i:
(i)

något avtal med Säljaren eller Säljaren närstående fysisk eller juridisk person
eller någon styrelseledamot eller eljest lämnad garanti eller iklätt sig förbindelse
för sådan person, eller

(ii) något annat väsentligt avtal;
Bolaget inte är bundet av något avtal eller någon förbindelse som är främmande för
Bolagets verksamhet eller som ingåtts på annat än för branschen sedvanliga och
marknadsmässiga villkor;
Bilaga 4 på ett korrekt sätt återger avtalsinnehållet i de Väsentliga avtalen och att
det inte finns tillägg eller sidoöverenskommelser som väsentligt påverkar
avtalsinnehållet.
6.12

Garantiförpliktelser m m
Bolaget har inga ställda borgens-, ansvars- och garantiförbindelser.
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6.13

Tillstånd
Bolaget innehar per Tillträdesdagen alla för verksamheten nuvarande nödvändiga
tillstånd, samt har bedrivit sin verksamhet inom ramen för lämnade tillstånd och i
övrigt enligt lag och gällande föreskrifter.
Explicit för vattenverksamheten har denna drivits med nödvändiga tillstånd och eller
hävd, Åhlödammen likväl Berga samt Spånga har domar hänförliga till tiden runt
1860-talet, för Billsbro hänvisas till äldre rätter såsom skattelängd för kvarn samt
rättighet för järnbearbetning.

6.14

Förelägganden m m
Det per denna dag och per Tillträdesdagen inte finns förelägganden beträffande
bolagets verksamhet utöver föreläggandet gällande Åhlödammen avseende
utrivning alternativt ansökan om nya tillstånd, se bilaga 5.
Enligt riksdagsbeslut skall varje länsstyrelse tillse att all vattenverksamhet har
moderna miljödomar enligt direktiv, inom kort kommer därför länsstyrelsen att
efterfråga underlag för nuvarande status som framgent torde innebära ansökan om
nya tillstånd för vattenverksamhet på Billsbro och Spånga. Upplysning kring
ovanstående frågeställningar har säljaren lämnat till köparen.
I övriga delar finns inga förelägganden, beslut eller motsvarande av väsentlig betydelse från myndighet eller annat organ beträffande Bolagets verksamhet. Säljaren
eller Bolaget har inte anledning att, vid detta avtals undertecknande, befara att
sådana andra förelägganden än vad som nämnts ovan eller beslut och/eller
anmärkningar kan komma att framställas;

6.15

Tillgångar och skulder
Bolagets tillgångar är inte föremål för säkerhetsrätt såsom panträtt,
äganderättsförbehåll eller annan inskränkning i rätten att disponera däröver utöver
vad som eventuellt framgår i Årsredovisningen.
Tillgångarna - som ej utrangerats - är i brukbart skick (frånsett normal förslitning)
och utgör samtliga tillgångar som erfordras för normal drift av Bolagets verksamhet.
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Bolaget per Tillträdesdagen har erforderliga licenser att använda samtliga dataprogramvaror för samtliga användare i den utsträckning de faktiskt används, eller
använts, i verksamheten och att sådana licenser förelegat så länge Bolaget använt
berörda eller andra programvaror;
Bolaget på tillträdesdagen inte har några räntebärande skulder och inte några
skulder av något slag till Säljaren eller Säljaren Närstående och i övrigt har Bolaget
inga skulder av något slag utöver vad som följer av den normala löpande
verksamheten.
6.16

Fastighet
Bolaget är civilrättsligt och lagfaren ägare till Fastigheten och att denna äganderätt
är full och oinskränkt på Tillträdesdagen;
Fastigheten, såvitt Säljaren känner till eller rimligen borde ha kännedom om, inte är
behäftad med andra fel och brister än de Säljaren upplyst om samt sådana som
kunnat iakttagas vid en besiktning av fastigheten;
Fastigheten inte besväras av inteckningar, inskrivningar, servitut och andra
nyttjanderätter utöver de som framgår av FDS utdrag bilaga 6, Fastigheten belastas
heller inte av något hyres- eller arrendeavtal.
De i fastigheten uttagna pantbreven framgår av FDS utdrag bilaga 6.
Inga beslut från offentlig myndighet föreligger, som inskränker rådigheten över
Fastigheten vid utnyttjande som nu sker, eller som innebär särskilda skyldigheter för
dess ägare, än som i detta kontrakt eller dess bilagor anges;
Fastighetens användning på Tillträdesdagen ej står i strid med gällande detaljplan
eller andra administrativa bestämmelser;
Fastigheten inte är föremål för expropriation och att, såvitt Säljaren känner till per
Avtalsdagen, inga preliminära sådana åtgärder har tagits eller är att vänta;
Erforderliga bygglov har inhämtats för på Fastigheten uppförda byggnader och för i
övrigt verkställda åtgärder och ändringar på Fastigheten och Fastigheten används
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och har alltid använts, i enlighet med myndighetsbeslut, bygglov och gällande
detaljplan.
6.17

Miljö
Bolagets verksamhet har inte orsakat föroreningar eller andra skador som kan
innebära att Bolaget kan hållas ansvarigt att utföra eller bekosta undersökning eller
efterbehandling enligt gällande miljöföreskrifter. Det förekommer inte heller några
andra föroreningar eller skador som kan medföra skyldighet för Bolaget att utföra
eller bekosta undersökning eller efterbehandling enligt gällande miljöföreskrifter.

6.18

Inventarier
Bolaget äger samtliga maskiner och inventarier som används i verksamheten.

6.19

Skatter m m
Inga skatter, skattetillägg, restavgifter, arbetsgivaravgifter, förseningsavgifter eller
andra offentliga pålagor har påförts eller kommer att påföras Bolaget utöver vad
som kommer att framgå av Tillträdesbokslutet på grund av omständigheter hänförliga till tiden före Bokslutsdagen;
Samtliga förfallna skatter och avgifter till statlig eller annan myndighet har erlagts i
rätt tid och med rätt belopp.
Det föreligger inga omständigheter, nu eller på Tillträdesdagen, som kommer att
föranleda eftertaxering, skattetillägg, ränta, tillkommande moms eller fiskal avgift i
övrigt.
Inga krav, taxeringsrevisioner eller tvister med skattemyndighet eller annan
myndighet avseende Skatter hänförliga till Bolaget pågår på denna dag eller på
Tillträdesdagen eller är förestående.

6.20

Deklarationer
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Bolaget i rätt tid givit in alla deklarationer och anmälningar de bort till respektive
myndighet och att dessa är korrekta och kompletta samt att de inte på ett väsentligt
sätt ifrågasatts;
6.21

Personal m m
Bolaget har inte för tiden fram till Tillträdesdagen haft anställd personal;

6.22

Ledande befattningshavare
Bolagets nuvarande eller tidigare styrelseledamöter, innefattande suppleanter, och
verkställande direktörer inte har några krav på Bolaget för tiden intill Tillträdesdagen
och att dessa per Tillträdesdagen ställer sina platser till förfogande;

6.24

Tvister
Bolaget per Avtalsdagen inte är part i, och ej heller - på grund av omständighet
hänförlig till tiden före Tillträdesdagen – kommer att bli föremål för, rättegång,
skiljeförfarande eller administrativt förfarande;

6.25

Transaktioner med närstående
Bolaget på Tillträdesdagen har reglerat alla finansiella mellanhavanden som kan ha
förelegat mellan Bolaget och Säljaren eller av Säljaren ägda eller kontrollerade
företag eller eljest närstående, se punkt 10.3, och att denna reglering inte strider
mot lag;
av Bolagets försäljning fram till Tillträdesdagen utgör ingen del försäljning till
Säljaren, koncernbolag, intressebolag eller eljest Säljaren närstående;

6.26

Immateriella rättigheter
Bolagets immateriella rättigheter, vilka ägs utan inskränkningar, på Tillträdesdagen
inte är pantsatta eller gör eller gjort intrång i tredje mans immateriella eller
industriella rättigheter och att i förekommande fall, Bolagets registrering av sådan
rättighet är giltig. Ej heller förekommer på annat sätt intrång i annan tillkommande
sådan rätt;
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6.27

Information
Säljaren har givit Köparen all den information som Säljaren skäligen insett eller
borde ha insett vara av väsentlig betydelse för Köparen inför förvärvet av Aktierna.
Köparen har även innan avtalslagen genomfört en grundlig Due Diligence, i aktuell
process har Säljarna varit tillgängliga för eventuella frågeställningar.

7.

BRISTER I GARANTIERNA

7.1

Vid garantibrist enligt punkt 6 ovan, ska Köparen vara berättigad till avdrag på
Köpeskillingen enligt vad som anges nedan. Köparen ska inte ha rätt att göra
gällande någon annan påföljd än prisavdrag såvida Säljaren inte förfarit grovt
oaktsamt eller uppsåtligt.

7.2

Krav för garantibrist ska Köparen äga framställa inom 12 månader från
Tillträdesdagen. Krav på grund av myndighetsbeslut gällande skatter och övriga
avgifter får dock framställas intill tre månader efter det att lagakraftvunnet beslut
meddelats även om fristen ovan därmed överskridits. Om brist avser avdragsgill
post, ska ersättningen endast avse nettobeloppet efter skatt i den mån avdraget
kunnat utnyttjas av Bolaget. Krav ska framställas skriftligen. Om reklamation
framställts och Köparen och Säljaren inte kan enas om vilken ersättning som ska
utgå, ska Köparens rätt till ersättning bortfalla om inte Köparen väckt talan mot
Säljaren om Bristen inom 6 månader från reklamationen.

7.3

För att få åberopas som garantibrist måste varje enskild brist uppgå till minst 30 000
kronor. Uppgår inte de sammanlagda garantianspråken till ett belopp om minst 200
000 kronor, ska Köparen inte vara berättigad till ersättning. Om nu angivna
gränsbelopp överskrides, utgår kompensation från första kronan. För undvikande av
oklarhet gäller att eventuell kompensation som utgår vid avvikelse från det
Justerade Egna Kapitalet enligt punkten 3.4 ovan inte ska avräknas från det ovan
angivna fribeloppet om 200 000 kronor.

248

18

8.

PARTERNAS KOSTNADER
Parterna ska bära sina respektive kostnader i samband med detta Avtals ingående
samt föregående förhandlingar och Avtalets fullgörande.

9.

INFORMATION OCH SEKRETESS

9.1

Parterna förbinder sig att inte till tredje man lämna information av något slag om
detta avtal, innehållet däri eller överlåtelsen av Aktierna i övrigt till Bolagets
eventuella anställda, kunder eller andra tredje män före Tillträdesdagen. I den mån
information måste ges enligt lag, ska det ske i samråd mellan parterna.

9.2

Part får inte direkt eller indirekt yppa konfidentiell information till utomstående. Med
konfidentiell information avses alla uppgifter, som inte är allmänt kända genom
uppgift som är hänförlig till annan än Part eller Part närstående, om Bolaget eller
Parts angelägenheter, exempelvis avseende verksamhet, beslut, strategier,
prissättningar, kontrakt, driftsförhållande, affärsangelägenheter och personal.

9.3

Åtagandena enligt denna punkt att inte lämna ut information ska inte hindra Part från
att följa skyldighet enligt lag, förordning, börsregler eller myndighetsbeslut eller
motsvarande. Inte heller ska åtaganden hindra Part från att göra gällande sin rätt i
tvist rörande Avtalet. Part ska inte heller vara förhindrat att lämna ut uppgift till sina
professionella rådgivare som i sin tur arbetar under skyldighet att iaktta sekretess.

10.

ÖVRIGT

10.1

Eventuella ändringar eller tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen i pappersform och undertecknas av Parterna.

10.2

Detta avtal och dess bilagor reglerar fullständigt parternas överenskommelse
avseende överlåtelsen av Aktierna och ersätter alla eventuella tidigare, muntliga
eller skriftliga, överenskommelser avseende överlåtelse av Aktierna.

10.3

Bolaget skall innan tillträdesdagen, i samråd med Köparen Lösa kvarvarande
kortfristig skuld/lån närstående aktieägare (konto 2780).
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10.4

Säljaren och dess företrädare skall på bästa möjliga sätt introducera Köparen i
verksamheten. Som en del av överenskommelsen tillhandahåller Säljaren till
Köparen, från Avtalsdagen t.o.m. 2018-09-30 totalt 80 timmar kostnadsfri
upplärning/överlämning. Eventuell arbetsinsats utöver ovan angivna timmar reglerar
Parterna genom separat överenskommelse.

10.5

Detta avtal är giltigt med förbehåll att Köparen erhåller samtycke om förvärv på
ordinarie kommunfullmäktigemöte 2018-04-23. Nekas Köparen och dess företrädare
ovan nämnda samtycke faller detta avtal i sin helhet och erlagd handpenning
återgår i sin helhet till Köparen.

11.

TVIST

11.1

Detta Avtal är underkastat svensk lag.

11.2

Tvist rörande detta Avtals tillkomst, tillämpning, tolkning, tillämplighet eller giltighet
ska avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
Överstiger inte tvisteföremålets värde SEK 500 000 ska Skiljedomsinstitutets Regler
för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens
yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över
påkallelseskriften.
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Detta Avtal har upprättats i tre (3) originalexemplar av vilka Köparen, Säljaren och Svensk
FöretagsFörmedling har tagit var sitt.

Vingåker 2018-04-XX

Vingåker 2018-04-XX

SÄLJARE:

KÖPARE:

NYAB genom

Vingåkers kommunfastigheter AB
genom

Lennart Arrhenius

Lars Ingebrigtsen

Per Bengtsson

Viking Jonsson
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

81 (x)

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande
Instruktioner till stämmoombud – SmåKoms årstämma 2018. KS 2018/163. 2018-0404
Instruktioner till stämmoombud – Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte 2018. KS
2018/167. 2018-04-16.

Kommunchef

Beslut om uthyrning av torgplats, storgatan 16 – 2018-04-18.
Tilldelningsbeslut i upphandling – Kemitekniska produkter för storkök. KS 2018/205
– 2018-04-19.
Tilldelningsbeslut i upphandling – Service och reparation av medicinsk utrustning. KS
2018/204 – 2018-04-19.

Personalchef

Beslut om vidaredelegering – Teckna anställningsavtal för extratjänster. KS 2018/203.
2018-04-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

82 (x)

Ks §

KS 2018/97

Delgivningar
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Verksamhetsberättelse 2017
SKTM – Förslag till budget och 2019, flerårsplan 2020-2021
Mark- och miljööverdomstolen – Dom i mål nr M 6373-17
Viadidaktnämnden – Årsredovisning 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omslagsbilder:
Idyl/ie Arehipelago: Sörmlands turismutveekling AB, www.stua .se
Arehipelago by foot: Sörmlands turismutveekling AB, www.stua .se
Gripsholms Castle panorama Mariefred: Sörmlands turismutveekling AB www.stua.se
Övriga: Lena Stenbrink, FoU i Sörmland
Verksamhetsberättelsen sammansattes: 180205
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NSVs verksamhetsberättelse med
bokslut 2017
Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård
Verksamhetsberättelsen innehåller fyra olika delar

-

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård

-

FoU i Sörmland

-

Hjälpmedel
Vård - och omsorgscollege

Den första delen följer upp uppdrag och mål för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
NSV samt uppdraget för det regionala stödet för samverkan kring socialtjänst och vård.

NSVs ansvarsområde och mål
Ansvarsområde och mål
NSV är driftsnämnd för tre verksamheter:
FoU i Sörmland
Hjälpmedelsförsörjningen
-

Vård- och omsorgscollege.

Nämnden har även ansvar för regional t stöd socialtjänst och vård .
Nämndens övergripande mål.
•

Alla nämndens diskussioner och beslut ska präglas av samverkan och leda till samverkan .

•

Alla nämndens beslut ska tas med individen i fokus.

•

Nämndens möten ska leda till att kunskapsutbyte sker.

Utöver dessa övergripande mål har nämnden under 2017 haft särskilt fokus på det pågående arbetet
kring barn och unga samt arbetet med trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

Mål tör barn och unga
Att följa upp den av nämnden fastställda regionala planen för barn och unga .
Uppföljningen av den regionala handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården har
redovisats för nämnden. Genomförandet av planen fortsätter.

Mål tör äldre
Att följa arbetet med genomförandet av trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.
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Under 2017 har arbetet med trygg och effektiv utskrivning varit i fokus. Nya riktlinjer för samverkan
vid utskrivning har fastställdes av nämnden. Ett länsövergripande arbete med uppdrag att lösa
digitaliseringsfrågor genomfördes. Följeforskning av förändringsarbetet har bedrivits och ett verktyg
för löpande uppföljning har tagits fram.
NSV:s arbete under 2017
NSV har haft sex sammanträden under året. Förutom beslut om verksamhetsberättelse 2016 och
verksamhetsplan 2018 har nämnden fattat beslut om handlingsplaner, riktlinjer, yttranden och andra
samverkansfrågor kring samtliga av nämndens målgrupper. på nämndens dagordning finns även
informationspunkter som under 2017 handlat om, patientnämndens arbete, hjälpmedelsfrågor,
arbetet med vård- och omsorgcollege mm.

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård
Samverkan i länet
Den regionala stödstödstrukturens främsta uppgifter är att stödja samverkan mellan huvudmännen i
länet och ge stöd till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och användning av kunskap inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet sker huvudsakligen genom de grupper som
finns i strukturen för samverkan vilket underlättar uppstart av nya gemensamma arbetsuppgifter och
det innebär att förankring av nya frågor sker parallellt med att arbetet bedrivs. Under 2017 har
arbetet förstärkts när det gäller digitalisering där det bedrivits ett arbete i en länsövergripande
projektform.
När det gäller kunskapsstyrning avseende hälso- och sjukvård sker en förändring på nationell nivå
som får påverkan på regional nivå. Det har inneburit att arbete har startats i länet för att hitta en bra
form att samverka kring i dessa frågor och en anpassning till de programområden som tagits fram av
Landstingen/regionerna.

Samverkan med nationell nivå
Den regionala stödstrukturen är en ingång till länet för den nationella nivån när det gäller frågor om
socialtjänst och vård. Det är även en gemensam nivå för Sörmland när det gäller kontakter i olika
frågor från Sörmland till nationella organisationer och myndigheter. Sörmland har representanter i
tre officiella nationella nätverk på SKL och ett flertal nätverk inom olika sakområden.
Under 2017 har det pågått ett arbete inom partnerskapet mellan SKL, länens RSS (regionala
samverkan- och stödstrukturer) och socialstyrelsen som i detta arbete representerar nio
myndigheter. Målet är att inom partnerskapet ska parterna arbeta tillsammans med
kunskapsutveckling inom de områden parterna gemensamt prioriterar. Under 2017 har fem piloter
startat där representanter från myndigheterna, SKL och RSS deltar.
Parallellt med denna förändring har landets landsting/regioner presenterat en ny modell för
kunskapsstyrning inom 19 olika programområden. Dessa programområden berör även kommunernas
hälso- och sjukvård och socialtjänst. på regional nivå har vi därför påbörjat arbetet med att överföra
modellen till Sörmlands struktur.
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Ekonomiskt utfall 2017
Under 2017 har de regionala stödstrukturerna huvudsakligen finansierats genom medlemsstöd direkt
eller indirekt genom bidrag från regionförbundet. Under 2017 har den regionala stödstrukturen även
fått ett statsbidrag på 400 000 kr för att stödja arbetet med samverkan vid utskrivning från sluten
vård inför den nya lagstiftningen från 2018.
I Sörmland har vi valt att använda pengarna till utbildning och för framtagandet av ett
uppföljningsverktyg. Kostnaderna för båda dessa satsningar kommer att falla ut 2018. Pengarna som
Sörmland fått för detta under 2017 påverkar utfallet för året positivt men kommer att föras över till
2018.

Länsgemensamt regionalt stöd

Utfall 2017

Verksamhetens intäkter

Regionförbundet Sörmland
Intäkter från huvudmännen
Statsbidrag trygg och effektiv utskrivning
Övriga intäkter

1400
183
400
11

S:a verksamhetens intäkter

1994

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader
Övriga kostnader

1281
164

S:a verksamhetens kostnader

1445

Resultat

549
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Verksamhetsberättelse
för
FoU i Sörmland 2017

FoU i Sörmland
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Sammanfattning
FoU i Sörmland(FoUiS) uppdrag är att stödja utvecklingen aven evidensbaserad praktik inom kommuner och landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa
tillgängliga kunskap.
Verksamhetsberättelsen visar hur verksamhetens mål har uppnåtts för att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning och hur vi främjar och utvecklar former för
inflytande samt stimulerar samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länet. Sammanfattningsvis har de flesta mål som är uppsatta för 2017 genomförts.

Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning
Inom området barn pågår arbete med fortsatt spridning av kunskap som Socialstyrelsen och andra
myndigheter tar fram och som skapar förutsättningar för evidensbaserad praktik (EBP). Introduktionsprogram och yrkeshandledning för nyanställda har genomförts under året och fortsätter. Erfarenheter från FoUiS eget arbete med barns delaktighet har spridits även i landet.
Inom området vuxna pågår arbete med att stödja kommuner och landsting vid implementering av
nationella riktlinjer och kunskapsstöd, metoder för implementering av hälsofrämjande livsstil,
samt genomförande av SI P-utbildningar och baskurs inom riskbruk, missbruk och beroende.
Inom området äldre pågår arbete med att ge stöd och handledning i evidensbaserade arbetsmetoder för förebyggande arbete och personcentrerad vård. Dessutom ges stöd i användandet av
resultat från kvalitetsregister i systematiskt förbättringsarbete. Det pågår SIP-utbildningar med
inriktning äldre.

Främja och utveckla former för inflytande
Inom området barn har en familjehemsutbildning genomförts under våren 2017. Utbildningar av
brukarvägledare har genomförts i länet. Inom område vuxna har nätverksmöten kring IBIC genomförts inom funktionshinderområdet. Området äldre pågår arbete med att utveckla arbetsformer
där äldre/vuxna på ett självklart sätt är delaktig i planeringen av sin vård och omsorg. Inom området äldre och funktionshinder har stöd och handledning getts vid brukarrevisioner. Inom området
användarinvolvering utvecklas arbetet, viket bland annat innebär att inspirera, motivera och föra
dialog med personal och ledning om brukar-/patientinflytande med stöd av tjänstedesign.

Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation
Inom samtliga områden har FoUiS deltagit och initierat samverkan med andra kunskapsmiljöer
och andra FoU-miljöer FoUiS håller i ett nationellt nätverk om forskningscirklar om barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården. FoUiS arbetar med att stärka innovationskompetens i kommunerna och landstinget. Innovationsledarutbildning för chefer, strateger och politiker
i länet, som genomfördes av Mälardalens högskola, avslutades i februari. Under 2017 har utbildning i innovationsmodeller med tjänstedesignmetodik genomförts inom flera olika projekt i länet
bl a Förändra radikalt. Inom ramen för forskning kring Trygg och effektiv utskrivning används tjänstedesign som metod med stöd av tjänstedesignforskare kopplat till flexitforskning och den pågår
även 2018-2019. FoUiS arbetar med att stödja användande av välfärdsteknik i kommuner och
landsting och har erbjudit olika former av aktiviteter till personal, brukare, anhöriga och medborgare.
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Förutsättningar för verksamheten

Personal
Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Mål för
FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling. Målet är att personalen har god
hälsa. Sjukfrånvaron har varit 0,3 procent de senaste 12 månaderna.
Kommunikation
En av de stora utmaningarna för FoUiS är informationsspridning och kontakt med verksamheter i
kommuner och landsting. Under året har medarbetare arbetet med att öka kännedomen om
FoUiS verksamhet, t.ex. genom FoU-dialoger och i möten med verksamheterna samt genom publiceringen av aktuella händelser i nyhets brevet FoUiS-Nytt, på hemsidan, Axplock från Verksamhetsberättelse 2016 & Verksamhetsplan 2017-18 och via sociala medier.
Miljö
FoU i Sörmland strävar att i så hög grad som möjligt välja ett miljövänligt alternativ gällande förbrukning av varor och vid val av reses ätt. Istället för fysiska möten används i stor utsträckning
Skypemöten eller videokonferensmöten.
Ekonomi
FoU i Sörmland redovisar ett överskott med 2,6 mkr. Stora delar av överskottet är balanserad
medel från eget kapital och öronmärkta för aktiviteter som ska genomföras under 2018.
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1. Inledning
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och
landsting. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som
ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. I verksamheten ingår uppbyggandet av stärkta långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och
sjukvården i Sörmland. Det omfattar målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning, äldre människor, personer med missbruk och beroende, anhörigvårdare samt brottsoffer
och deras anhöriga.

2. Verksamhetens uppdrag
FoU i Sörmland stödjer utvecklingen aven evidensbaserad praktik (EBP) inom kommuner och
landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga
kunskap.
FoU i Sörmland bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling och fungerar som en brobyggare mellan
forskning och praktik.
FoU i Sörmland är en lärande organisation som utvärderar och följer upp sin verksamhet.
Våra uppdrag är att:
•

Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning,

•

Främja och utveckla former för delaktighet,

•

Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation

3. Organisation
Huvudman för FoUiS är Landstinget Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) har driftsansvar för verksamheten. FoU-styrelsen utövar den praktiska
styrningen av FoU-verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU-styrelsen
och ledamöterna väljs på tre års mandat. I FoU-styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp
Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, förvaltningschefer samt en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland. I styrelsen ingår även ansvarig för regionalt stöd,
akademichef från Mälardalens högskola (MDH), forskningshandledare från FoU-centrum och chef
för PRIMUS.
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Samverkansstruktur kommuner och landsting i Sörmland
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

NSV
Regionalt stöd för
socialtjänst och vård

Öppna jämförelser, Styrgrupp
eHällll, MAS-grupp, råd

FoU

I

Sormland

Vård och omsorgscollege

Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

aldre/funktlon~hmdel

Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

psykiatri/funktionshInder

barn/funktionshinder

hjälpmedel

I
FoUiS verksamhet leds aven FoU-chef. Lokaler där verksamheten finns är på Drottninggatan 16B
i Eskilstuna.

4. Läshänvisning
I Verksamhetsplanen för 2017-2019 används beteckningen brukare för alla personer som är mottagare av tjänster eller ingår i socialtjänstens ansvarsområde eller angränsande hälso- och sjukvård.

5. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning
FoUiS bidrar till att initiera och inspirera till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. FoUiS arbetar med att skapa forum för kunskaps-och erfarenhetsutbyte inom och
mellan kommuner och landsting, samt olika samverkansformer. FoUiS erbjuder även metodstöd
vid planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation av förbättringsområden.
FoUiS sprider kunskap som Socialstyrelsen och andra myndigheter tar fram inom området och
som är viktig för att skapa förutsättningar för EBP inom de olika områden.
FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå, till exempel ny lagstiftning, nationella
riktlinjer, Öppna Jämförelser (ÖJ), samt kunskapsstöd till de verksamheter inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården inklusive tandvården i Sörmland som berörs. Inom området barn och unga
sprids information via närdvårdsstrukturen, olika nätverk, möten och information på FoUiS:s hemsida. Vid behov kommer FoUiS bidra vid implementering av nationella riktlinjer.
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5.1 Område 1: Barn och unga
FoUiS arbetar med kompetenshöjande aktiviteter inom området barn och unga som rör systematiskt förbättringsarbete, metoder för samverkan, brukarmedverkan och evidensbaserad praktik.
FoUiS erbjuder verksamheterna arenor för erfarenhetsutbyte, både mellan kommuner och landsting och mellan kommuner.
FoUiS bidrar till ökade förutsättningar för den sociala barn- och ungdomsvården i enlighet med de
mål som beskrivs i den regionala handlingsplanen för barn och unga, metoder för samverkan och
delaktighet, systematiskt förbättringsarbete, särskilt utsatta grupper och evidensbaserad praktik.

Mål 2017

Uppföljning

Helår

Kunskapsutveckling
inom familjehemsområdet

Följa upp kommunernas utbildningsbehov av utbildare
av jour- och familjehem utifrån lokala behov.

Genomfört en utbildning (tre heldagar) för utbildare av jour- och familjehem (10 deltagare
från länet, 14 deltagare från kommuner utanför
länet, totalt 24 deltagare).
Spridit det utbildningsmaterial som vi har tagit
fram för nyanlända somaliska familjehem.
Deltagit i regionala nätverksträffar för familjehemsvård och informerat om vad som pågår
inom området på nationell nivå.

Vi stärker kommunernas och landstingets möjligheter att
uppmärksamma försummade hälso- och
sjukvårdsbehov samt
tandvårdsbehov hos
placerade barn och
unga.

Följa upp aktiviteter som
syftar till att öka kunskapen
om placerade barns hälsa.
Följa upp hur många av de
placerade barnen som blivit
hälsoundersökta/tandvårdsundersökta.

Genomfört flödesanalyser i sex av länets kommuner i syfte att identifiera hinder till att socialtjänsten inte i högre omfattning beställer
hälso- och tandvårdsundersökningar i samband
med att barn placeras utanför det egna hemmet.
Föreläst för läkare och sjuksköterskor vid länets
BVe-mottagningar om samverkan kring hälsoundersökningar (2 tillfällen 70 deltagare).
Reviderat överenskommelser om samverkansrutin mellan kommuner och hälso- och sjukvård, samt tandvård i anslutning till att barn
och unga, 18-20 år, placeras för vård utanför
det egna hemmet. Tagit fram och spridit informationsmaterial till socialtjänst, primärvård
och tandvård.
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Mål 2017

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till att öka
förutsättningarna för
att nya socialsekreterare ska kunna utföra
sina arbetsuppgifter
inom den sociala
barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning med god
kvalitet och till minskad personalomsättning.

Utvärdera genomförda introduktionsprogram (introduktionsutbildning, yrkeshandledning).

Genomfört två introduktionsutbildningar
(22+25 deltagare) och två yrkeshandledningsgrupper (8+8) under 2017.

Vi bidrar till att verksamheter känner till
och använder metoder för systematiskt
förbättringsarbete.

Följa upp antal personer
/verksamheter som fått utbildning eller handledning.

Startat ett regionalt nätverk kring systematisk
uppföljning och där ÖJ ingår. Genomfört två
nätverksträffar 2017.

Utvärdera utbildningar och
handledning.

Två utvecklingsledare ingår i SKL:s nationella
nätverk för Systematisk uppföljning och analys.

Följa upp hur vi själva använder metoder för systematisk uppföljning och förbättringsarbete.

Medverkat vid SoS och SKL:s nationella träffar
för utvecklingsledare och BBle-samordnare,
samt i regionala BB le-nätverk, om utveckling av
systematisk uppföljning.

Följa upp vilka forum och
vilka aktiviteter som genomförts.

Deltagit vid regionala träffar fö r familjevården i
Sörmland, BB le-nätverket, arbetsgrupp barn
södra och västra samt beredningsgrupp barn
(BGB) .

Vi medverkar i samverkansforum inom
barn- och unga området.

Bevaka SoS arbete med nya
föreskrifter om behörighet i
socialtjänstens barn- och
ungdomsvård.

Resultatet av utvärderingen av introduktionsprogrammet publicerades i rapport dec 2017.
Nya föreskrifterna SoS 2017 :79 beslutades i december 2017. Dialog med MDH om nya föreskrifter kring behörighet. Arbetet fortsätter under 2018.

FoUiS har ingått i en arbetsgrupp som på uppdrag av BGB har genomfört en inspirationsdag
för närvårdsstrukturen om risk och skydd (30
deltagare).
FoUiS håller i ett nationellt nätverk om forskningscirklar om barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Vi bidrar till ökad
kunskap om metoder
som stärker samverkan och delaktighet.

Följa upp antal deltagare på
utbildningar t.ex. SIP, DMO
och forskningscirklar. Utvärdera utbildningar.

Inom introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare ingår olika metoder att stärka samverkan och delaktighet
Kurser om SIP har fortsatt under 2017. Under
året har nio kurstillfällen genomförts för medarbetare inom kommuner och landsting, sammanlagt 320 deltagare. Två kurstillfällen för
chefer med sammanlagt 42 deltagare. Utöver
dessa kurstillfällen har enskilda verksamheter
fått genomgångar vid olika tillfällen . Generellt
finns en ökad efterfrågan på SI P-kurserna, stöd
för enskilda verksamheter samt stöd för enskilda medarbetare när det gäller allmän kunskap om SIP, Prator och nya rikt linjer kring
trygg och effektiv utskrivning från slutenvår-

8

267

Mål 2017

Uppröljning

Helår
den. FoUiS tillsammans med närvårdskoordinatorer försöker att tillgodose de behov som uttrycks kring SIP.
Under året har en nätverksträff för vägledare
inom DMO och en utbildning (13 deltagare) för
nya vägledare genomförts.

Vi erbjuder arenor
för erfarenhetsutbyte

Följa upp antal träffar och
vilka som medverkat.

Nätverksträffar för olika yrkesverksamma inom
funktionshinderområdet har genomförts under
året. En för chefer, en för LSS-handläggare och
två för utvecklar-funktioner. Under träffarna utbyts erfarenheter, kontakter knyts och gemensamma utvecklingsfrågor diskuteras. Trots att
träffarna är efterfrågade har två träffar fått
ställas in pga för få anmälda.

Vi bidrar till ökad
kunskap om en evidensbaserad praktik
(EBP)

Följa upp aktiviteter.

Kunskap om evidensbaserad praktik förmedlas i
olika forum där FoUiS medverkar t ex nätverksträffar, FoU-dialoger, DMO-utbildningar samt
Introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare.
Handböcker och kunskapsstöd som Socialstyrelsen publicerar har systematiskt informerats/utbildats. Information vid arbetsgrupperna barns
och beredningsgrupps barns möten, familjehemsnätverkets och BBIC-nätverkets regionala
träffar.

Vi bidrar till ökad
kunskap om särskilt
utsatta grupper t.ex.
placerade barn och
unga, barn med
funktionsnedsättning.

Se avsnittet ovan Vi bidrar till ökad kunskap om
evidens baserad praktik

Följa upp aktiviteter.

Genomfört utbildning för kommunerna i LVU (2
utbildningsdagar, 44 deltagare). Utvecklingsledare på FoUiS har i samverkan med kommuner
och landsting påbörjat ett arbete om ansvarsfördelning när barn och unga placeras på HVB
och har behov av hälso- och sjukvård.
Utvecklingsledare på FoUiS har, tillsammans
med närvårdskoordinator, kartlagt hälso- och
sjukvårdsinsatser för barn med funktionsnedsättning som vistas på kommunernas korttidshem. Kartläggningen mynnade ut i en projektplan för landstingets barnverksamheter. FoUiS
bidrar med kunskap i projektplaneringen samt i
projektets genomförande.
I samverkan med SKL bidrar FoUiS till en informationsfilm om SIP riktad till barn. Filmen är
under produktion.
En intervjustudie om delaktighet i planering av
insatser för barn med funktionsnedsättning är
påbörjad. Omprioriteringar har gjort att intervjustudien inte genomförs.
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Utvecklingsledare på FoUiS har via nationella
nätverket MILK1 arbetat fram en nationell
handlingsplan för tidig upptäckt och stöd och
behandling för barn, unga och vuxna mellan
13-29 år. Sörmland har med två representanter
i det nationella arbetet som ska pågå under
2018.
I samarbete med ANP samt Schizofreniförbundet har FoUiS medverkat i planering av satsningen "Se barnet" i norra länsdelen.

Vi bidrar i samverkan
kring anhörigstöd .

Följa upp aktiviteter t.ex.
blandade lärande nätverk.

Blandade lärande nätverken är utvärderade av
Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Utvärderingen visade mycket positivt resultat.
Se beskrivning under Äldreområdet.

Vi sprider kunskap
och erfarenheter från
projekt som vi är involverade i.

Följa upp vilka projekt som
spridits.

Kunskap och erfarenhet från projektet om
barns delaktighet vid SIP har presenterats i
olika forum på lokal, regional och nationell nivå
t.ex. AVB, samtal med Socialstyrelsen inför kunskapsstöd om delaktighet, nationellt nätverk
funktionshinder samt konferens om barns delaktighet i Göteborg.
Medverkat i regeringens fem konferenser "Förbättringsresan" och har där haft seminarium
om forskningscirklar om barns delaktighet inom
den sociala barn- och ungdomsvården.

5.2 Område 2: Vuxna
FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå t.ex. nationella riktlinjer, ÖJ och kunskapsstöd till relevanta verksamheter i Sörmland. Inom område vuxna sprids information via närvårdsstrukturen, olika nätverk, relevanta träffar och information på hemsidan . Vid behov kommer
FoUiS bidra vid implementering av nationella och regionala riktlinjer för olika områden.
Inom område vuxna samordnar FoUiS utvecklingsarbetet för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt överenskommelser.
FoUiS arbetar med kompetenshöjande aktiviteter t .ex. om systematiskt förbättringsarbete, särskilt utsatta grupper, metoder för samverkan och delaktighet, hälsofrämjande livsstil och evidensbaserad praktik.
Genom att medverka i samverkansforum och erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan bidrar FoUiS till kunskapsspridning, kunskapsutveckling och kunskapsanvändning.

l

Mi/k - missbruks-och beroendevård i landsting och kommuner (SKL nätverk)
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Vi bidrar till att verksamheter känner till och använder metoder för systematiskt förbättringsarbete.

Följa upp antal personer/verksamheter som
fått utbildning eller
handledning.

Under våren har sex kvalitetssamordnare inom
funktionshinderområdet i Strängnäs kommun
fått handledning kring kvalitetsarbete vid tre
tillfällen.

Utvärdera varje utbildning och handledning.

Metodstöd och handledning i systematiskt projektarbete och förbättringsarbete pågår.
På uppdrag av ANP har en projektplan för utvärdering av utbildning i beroendetillstånd utarbetats. ANP beslutade att inte gå vidare i arbetet.

Vi erbjuder en arena för
erfarenhetsutbyte kring
frågor om Individens behov i centrum (IBIC).

Följa upp syftet med nätverksträffarna.

Individens behov i centrum (IBIC) nätverksträffsträff genomförd under våren och hösten
Se mera under avsnitt Äldre

Vi medverkar i samverkansforum inom vuxenområdet.

Följa upp vilka forum och
vilka aktiviteter som genomförts.

Arbetsgrupp norra psykiatri (ANP) har genomfört en chefsdag där FoUiS deltog för att prata
om delaktighet vid planering av insatser.
Representant från FoUiS har deltagit vid beredningsgrupp psykiatrins möten (BGP).

Vi bidrar i samverkan
kring anhörigstöd.

Följa upp aktiviteter t.ex.
blandade lärande nätverk.

Blandade lärande nätverken är utvärderade av
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA)
Se mera under Äldreområdet.

Vi bidrar till ökad kunskap om särskilt utsatta
grupper t.ex. missbruk
och beroende, funktionsnedsättning, psykisk
ohälsa.

Följa upp aktiviteter t.ex.
utbildning av arrestvakter.

Systematisk spridning av kunskapsstöd, rapporter och information från nationell och internationell nivå inom funktionshinderområdet, via
utskick till deltagare i nätverksträffar och olika
möten.
Utbildningar för arrestantvakter, i samarbete
med Beroendecentrum och Polisen i norra länsdelen, har genomförts vid två tillfällen under
2017.
FoUiS har i samarbete med arbetsgrupperna
psykiatri medverkat i planering och genomförande av Psykiatrins dag i norra och västra länsdelen samt stöd i södra länsdelen.
FoUiS har under 2017 utökat samarbetet med
MHD:s Socionomprogram i anslutning till genomförandet av Baskursen riskbruk och missbruk som genomfördes. FoUiS utvecklingsledare deltog i planering och genomförande av
seminarium för studenterna på MDH.
På uppdrag av NSV har ett länsgemensamt dokument om riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården reviderats, fastställts och spridits i länet. En kommunal rutin
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gällande lOBL-anmälningar inom ramen för
LOB-satsningen har beslutats och spridits i länet. Utvecklingsledare deltar nationella nätverket MILK och sprider information vidare regionalt och lokalt. FoUiS deltar i det regionala
DROGSAM (via Länsstyrelsens drogsamordnare). Arbetet har under 2017 fokuserat kring
framtagande aven regional ANDT-strategi genom planering och genomförande av ett antal
workshops.
Intresseförfrågan visade ett stort behov aven
kurs om utvecklingsstörning för baspersonal
inom funktionshinderområdet. Kursen startar
våren 2018.

Vi erbjuder en arena för
erfarenhetsutbyte.

Under 2017 har nätverksträffar för olika yrkesverksamma inom funktionshinderområdet genomförts. En för chefer och en för utvecklarfunktioner. Träffen för handläggare fick ställas
in pga. av för få anmälda.

Följa upp antal träffar
och vilka som medverkat.

Nätverksträffar inom funktionshinderområdet,
se beskrivning under område barn och unga.
Vi bidrar till ökad kunskap om metoder som
stärker samverkan och
delaktighet.

Följa upp antal deltagare
på utbildningar t.ex. SIP,
DMO.

SIP: se beskrivning under området barn och
unga. En utbildning för nya vägledare i DMOmodellen har genomförts under året (13 deltagare).

Utvärdera utbildningar.
Metodstöd och handledning har genomförts i
olika projekt. Utvärdering av intervention (hälsofrämjande gruppbostad för personer med
funktionsnedsättning) pågår.
Vi bidrar till ökad kunskap om en evidensbaserad praktik.

Kunskap om evidensbaserad praktik förmedlas i
olika forum så som nätverksträffar, FoU-dialoger, DMO-utbildningar mm

Följa upp aktiviteter.

Se beskrivning avsnitt Barn och Unga om EBP.

Planering aven Evidensbaserad praktikkonferens 2018 påbörjad.
Vi sprider kunskap och
erfarenheter av projekt
som vi är involverade i.

2

LOB

=

Två artiklar relaterade till hemsjukvård är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Följa upp vilka projekt
som spridits.

Sprider erfarenhet av FoUiS pilotstudie om
stödsamtal till föräldrar med små barn som fått
en orosanmälan.

lagen om omhändertagande av berusade personer
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5.3 Område 3: Äldre
FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå om till exempel nationella riktlinjer,
Öppna jämförelser och kunskapsstöd till relevanta verksamheter. Inom område äldre sprids information via närvårdsstrukturen, olika nätverk, relevanta träffar och via information på hemsidan. FoUiS medverkar vid implementering av nationella och regionala riktlinjer för områden som
berör äldre och anhöriga till äldre personer.
FoUiS arbetar med kompetenshöjande aktiviteter inom systematiskt förbättringsarbete och inom
metoder för samverkan och delaktighet samt evidensbaserad praktik.
Genom att medverka i samverkansforum och erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan bidrar FoUiS till kunskapsspridning, kunskapsutveckling och kunskapsanvändning inom områden som berör äldre och deras anhöriga.
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Vi bidrar till att verksamheter känner till och använder metoder för systematiskt förbättringsarbete.

Följa upp antal personer/verksamheter som
fått utbildning eller
handledning.

Deitagit med coachstöd i utvecklingsarbete i
länet enligt design processen Förändra radikalt. Deltagit med coachstöd i utvecklingsarbete i länet i samband med införande av nya
riktlinjer för samordnad utskrivning - Trygg
hemgång och effektiv utskrivning.

Utvärdera varje utbiIdning och handledning.

Två kommuner har tagit initiativ till workshops som FoUiS har lett. En för omstart i det
preventiva arbetssättet enligt Senior alert och
en för implementering av personcentrerad
vård på ett boende för personer med demenssjukdom.
Vi erbjuder en arena fö r
erfarenhetsutbyte kring
frågor om Individens behov i centrum (lBIC tid igare ÄBIC).

Följa upp syftet med nätverksträffarna.

Medverkar i arbetet att
ta fram ett fallpreventionsprogram för länet.

Följa upp framtagandet
av programmet och implementeringsarbetet.

Vi medverkar i samverkansforum inom äldreområdet.

Följa upp vilka forum och
vilka aktiviteter som genomförts.
Följa upp arbetet i palliativa rådet, nutritionsrådet.

Två IBIC-nätverksträff har genomförts under
året. Arbetsbeskrivning för nätverket och
handlingsplan för nätverket 2018 är formuIerade. Syftet med nätverket är att underlätta
och stimulera samverkan mellan handläggarsidan och utförarsidan .
Ställningstagande till ett nytt faIlpreventionsprogram kommer att bli ett uppdrag för det
nybildade fallpreventionsrådet .
Fyra samverkans råden har samlats under
FoUiS. Länsstyrgruppen har under året antagit
ett inriktningsdokument för samverkansrådens uppdrag. Nytt är att utvecklings- och
samarbetsgruppen för demensfrågor nu benämns som rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom. Länsstyrgruppen har beslutat
att inrätta ett fallpreventionsråd i länet.
Nutritionsrådet har presenterat resultatet
från 2016 års kartläggning av tiden för nattfasta . Fortsatt arbete handlar om alternativa
sätt att sprida informationen på .
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En film om arbetet med att minska nattfastan
i Trosa har tagits fram och finns på FoUiS
hemsida. En instruktionsfilm för formuläret
för mätning av tiden för nattfasta har gjorts
för att underlätta och stimulera till mätningar
för att snabbt få koll på läget. En mätning som
kan användas på enhetsnivå.

Vi bidrar till ökad kunskap om särskilt utsatta
grupper t.ex. äldre med
riskbruk/missbruk, psykisk ohälsa.

En inventering av behovet av insatser för personer över 65 år är påbörjad i länet.

Följa upp aktiviteter

Uppföljning av konferensen" Äldre och alkohol" har genomförts och visar att konferensen
bidragit till en förändrad syn på äldre med alkoholproblem.
Kurs om utvecklingsstörning för baspersonal,
se beskrivning under vuxen-området.

Vi bidrar i samverkan
kring anhörigstöd.

Vi bidrar till ökad kunskap om metoder som
stärker samverkan och
delaktighet.

Följa upp aktiviteter t .ex.
blandade lärande nätverk.

Följa upp antal deltagare
på utbildningar t.ex. SIP,
DMO.
Utvärdera utbildningar.

De blandade lärande nätverken är utvärderade av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA). Utvärderingen visade mycket positivt resultat. En dialogträff med föreningar,
politiker, anhöriga, chefer och personal genomfördes under våren 2017 i syfte att
bredda dialogen i framtagandet av den länsgemensamma strategin i samverkan för stöd
till anhöriga. Strategin presenteras för Länsstyrgruppen i maj och NSV i juni.
Den länsgemensamma strategin beslutades
av NSV i september 2017. Länsstyrgruppen
beslutade att strategin skall förankras i närvårdens olika arbetsgrupper under våren
2018. Detta för att skapa engagemang i anhörigfrågorna och att i dialog finna processer
och projekt där anhörigperspektivet kan inkluderas. Exempel är trygg och effektiv
hemskrivning, personcentrerad vård, SIP
m.m. Den andra delen i implementeringsarbetet är att skapa och sprida information genom broschyrer, film och hemsideinformation. Detta arbete fortsätter under 2018.
Under 2017 har sammanlagt 140 personer
gått SIP-kurs för medarbetare och för chefer.
S/P: se beskrivning under barn- och unga-området.
DMO: se beskrivning under vuxen-området.

Vi bidrar till ökad kunskap om en evidensbaserad praktik (EBP).

Två dialogmöten med inriktning EBP har genomförts i två kommuner i länet. I ena kommun en deltog alla chefer inom social omsorg

Följa upp aktiviteter.
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och i den andra kommunen chefer från enbart individ och familjeomsorg.

Vi sprider kunskap och
erfarenheter av projekt
som vi är involverade i.

Följa upp vilka projekt
som spridits.

Rapport brukarrevision är publicerad.
Två vetenskapliga artiklar relaterade t ill hemsjukvård är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

6. Främja och utveckla former för delaktighet
FoUiS ska tillsammans med verksamheterna driva utvecklingen mot en individcentrerad och fokuserad vård och omsorg. Det sker genom att graden av delaktighet utvärderas och följs upp, genom
handledning till verksamheterna och genom utbildning av personal. Individfokus skall ingå som en
naturlig del av samtal och diskussioner på olika nivåer där FoUiS deltar och vara integrerat i det
förhållningssätt som FoUiS förmedlar.
Förutom brukares/patienters delaktighet är anhörigas och personals delaktighet förutsättningar
för den individcentrerade vården och omsorgen. FoUiS stödjer verksamheternas arbete med delaktighet ur ett brett perspektiv med fokus på brukare och patient.
FoUiS strävar efter att information som sprids är användarvänlig och lättillgänglig och att inkludera
individer med egen erfarenhet när det är möjligt.
Referensgrupper med brukare bildas när en specifik aktivitet planeras och där det bedöms relevant. Däremot bildas inga allmänna, övergripande referensgrupper för delaktighet.

6.1 Område 1: Barn och unga
FoUiS bidrar till att öka kunskapen om barns och ungas rätt till delaktighet, om metoder för delaktighet. FoUiS kan också bidra med att implementera olika metoder för delaktighet.
FoUiS strävar efter att ta tillvara på barns och ungas erfarenheter vid planering och genomförande
av olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad kunskap om barns och
ungas delaktighet.

Utvärdering om forskningscirklar haft någon effekt för barn och ungas
delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården i de kommuner som
deltagit i cirklarna .

I samverkan med SKL bidrar FoUiS till en informationsfilm om SIP riktad till barn Filmen
är under produktion och förväntas bli klar under våren 2018.

Följa upp delaktighet i SIP
via SIP-kollen.
Forskningscirklar om barns
delaktighet.

En intervjustudie om delaktighet i planering
av insatser för barn med funktionsnedsättning påbörjades. Habiliteringsverksamhetens
ungdomsråd bidrog i formulering av intervjufrågor. Omprioriteringar har gjort att intervjustudien inte genomförs.
Ingen rapport från SI P-kollen har tagits fram
då det fortfarande är för få som använder
funktionen
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Kartläggning brukarråd i länet har genomförts.
FoUiS håller i ett nationellt nätverk om forskningscirklar om barns delaktighet inom den
sociala barn- och ungdomsvården, sponsrat
av Allmänna Barnhuset.

Vi tar tillvara på barn
och ungas erfarenhet
och kunskap i relevanta
sammanhang.

Följa upp i vilka sammanhang.

Vi bidrar till ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter.

Följa upp aktiviteter.

Vi stimulerar och bidrar
med metoder för brukarmedverkan.

Följa upp aktiviteter t.ex.
informationstillfällen,
DMO.

Forskning om DMO pågår.

Vi stimulerar användardriven innovation.

Följa upp antal projekt där
användardriven innovation har använts som metod.

Flexitforskning pågår under 2017-2018 där
uppföljning av projekt med användardriven
innovation används. Se beskrivning Äldre

Inom ramen för SIP pågår delvis arbete
Under hösten har en träff med habiliteringsverksamhetens ungdomsråd genomförts.
Ungdomarna bidrog med erfarenheter och
tankar om begreppet" delaktighet".
Informationsträffar om SIP genomförts i alla
tre länsdelar. Se mer under området barn och
unga.
Efter beviljade projektmedel för utökad brukarmedverkan i Sörmland finns en regelbunden kontakt med Verdandi Sörmland och
uppgjord överenskommelse är under revidering/förlängning.

6.2 Område 2: Vuxna
FoUiS driver utveckling mot mer individcentrerad vård och omsorg genom att öka kunskapen hos
verksamheter, personal och individen själv, om individuell delaktighet och metoder för delaktighet. FoUiS arbetar aktivt med att utveckla och sprida metoder för delaktighet på olika nivåer.
FoUiS strävar efter att ta tillvara på individers erfarenheter vid planering och genomförande av
olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad kunskap om vuxnas delaktighet.

Utvärdering om forskningscirklar effekt för barn
och ungas delaktighet inom
den sociala barn- och ungdomsvården i de kommuner
som deltagit i cirklarna.

Utvärdering av forskningscirklarna publiceras under våren 2018.
Ingen rapport från SIP-kollen har tagits fram
då det fortfarande är för få som använder
funktionen

Följa upp delaktighet i SIP
via SIP-kollen.
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Mål 2018

Uppf"öljning

Helår

Vi tar tillvara på vuxnas

Följa upp i vilka sammanhang.

Personer med funktionsnedsättning utvecklar datainsamlingsinstrument för ett forskningsprojekt.

erfarenhet och kunskap
i relevanta sammanhang.

Personer med missbruks- och beroendeproblematik planerar och genomför brukarrevisioner och där FoUiS bidrar med metodhandledning.
Vi bidrar till ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter.

Följa upp aktiviteter.

Under 2017 har informationsträffar om SIP
genomförts i alla tre länsdelar. Se området
barn och unga.

Vi stimulerar och bidrar
med metoder för brukarmedverkan.

Följa upp aktiviteter t.ex. informationstillfällen, DMO.

Forskning om DMO pågår.

Vi stimulerar användardriven innovation.

Följa upp antal projekt där
användardriven innovation
har använts som metod.

Flexitforskning pågår under 2017-2018 där
uppföljning av projekt med användardriven
innovation används.

Informationsträffar SIP för brukarorganisationer, se beskrivning barn- och unga-området.

Kartläggning om brukarråd genomförd i länet och publicerad.

6.3 Område 3: Äldre
FoUiS driver utveckling mot mer individcentrerad vård och omsorg genom att öka kunskapen hos
verksamheter, personal och individen själv, om individuell delaktighet och metoder för delaktighet. FoUiS arbetar aktivt med att utveckla och sprida metoder för delaktighet på olika nivåer.
FoUiS strävar efter att ta tillvara på individers erfarenheter vid planering och genomförande av
olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation.

Mål 2018

Uppf"öljning

Helår

Vi tar tillvara på äldres
erfarenhet och kunskap
i relevanta sammanhang.

Följa upp i vilka sammanhang.

Äldre personer medverkar i större utsträckning i utvecklingsarbeten som berör deras situation. Oftast individuellt när kartläggning
av behov behövs inom ramen för förändringar
och innovation.
Seniorer har inbjudits och medverkat i en panel i samband med den nationella konferensen Trygg, söker och effektiv.
I samband med projektarbetena inför införandet av nya riktlinjer för utskrivning har samtliga deltagande grupper använt metoder för
att undersöka användares behov. Där har berörda äldre deltagit med viktiga synpunkter.
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter.

Följa upp aktiviteter.

Aldre medverkar i större utsträckning i utvecklingsarbeten som berör deras situation.
Oftast individuellt när kartläggning av behov
behövs inom ramen för förändringar och innovation.
Under våren har informationsträffar om SIP
genomförts i alla tre länsdelar.
Informationsträffar SIP för brukarorganisationer, se beskrivning barn- och unga-området.
Handledning brukarrevisioner äldre. Genomförda och rapporterade.

Vi stimulerar och bidrar
med metoder för brukarmedverkan.

Följa upp aktiviteter t.ex.
informationstillfällen,
DMO.

Se beskrivning området vuxna

Vi stimulerar användardriven innovation.

Följa upp antal projekt där
användardriven innovation har använts som metod.

Äldre medverkar i större utsträckning i utvecklingsarbeten som berör deras situation.
Oftast individuellt när kartläggning av behov
behövs inom ramen för förändringar och innovation.
Flexitforskning pågår 2017-2018 med uppföljning av projekt som använder tjänstedesignmetodik t ex Trygg och effektiv utskrivning
och Förändra radikalt.

Vi bidrar till ökad kunskap om äldres deIaktighet.

Följa upp delaktighet i SIP
via SIP-kollen.

Se beskrivning området vuxna

7. Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation
FoUiS skapar forum för samverkan mellan länets kommuner och landstinget samt andra berörda
aktörer. Vi driver och deltar i utveckling av metoder och arbetssätt som stimulerar samverkan
mellan kommuner och landsting. FoUiS medverkar aktivt i samverkan med aktörer på regional
och nationell nivå . Förutom egna forskningsledare knyts kontakt med andra forskare och lärosäten.
FoUiS arbetar med att stärka innovationskompetensen inom kommunerna och landstinget. Innovationsledarutbildning till chefer, strateger och politiker i länet har genomförts av Mälardalens
högskola och avslutades i februari. Utbildning i innovationsmodeller pågår inom flera olika projekt i länet bl a Förändra radikalt. Inom ramen för forskning kring Trygg och effektiv utskrivning
används tjänstedesign som metod med stöd av tjänstedesignforskare kopplade till flexitforskning
som pågår under 2017-2019.
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7.1 Område 1: Barn och unga Område 2: Vuxna Område 3: Äldre
FoUiS bidrar till samverkan genom att erbjuda arenor för möten mellan olika verksamheter för
kunskapsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.
FoUiS driver och deltar i relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt på lokal, regional och nationell nivå.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi bidrar till ökad innovationskompetens i länet.

Följa upp utbildning i innovationsledning.

Utbildning i innovationsmodeller pågår inom
flera olika projekt i länet; Förändra radikalt och
inom ramen för forskning kring Trygg och effektiv utskrivning.

Följa upp utbildning i innovationsmodeller.
Vi stimulerar aktiviteter
inom

Följa upp aktiviteter.

SAS-projektet (Sörmland Aktiverar Seniorer)
har genomförts, där 52 seniorer har deltagit i
grupper och testat aktivitetsarmband. Projektet
presenterades till äldreberedningen i Landstinget och på nationell nätverksträff för Hälsosamt åldrande i Eskilstuna under våren. FoUiS
följer upp testerna och redovisar rapport, våren
2018. Workshops med inriktning ny teknik har
genomförts, i samarbete med Uppsala universitet.

e-Hälsa och Välfärdsteknik.

Projekt Nattkamera till äldre i Strängnäs kommun avslutades i februari. Utvärdering visade
att brukare, anhöriga och personal var nöjda.
Aktivitetscykeln jDome har testats av äldre på
äldreboende i Oxelösunds kommun under
2017. FoUiS har följt upp deltagandet i testet.
FoUiS i samverkan med Hjälpmedelscentralen
har uppdrag från NSV att välfärdsteknik förs in
snabbare i kommuner/landsting. Kartläggning
av välfärdsteknik inom länet påbörjades hösten
2017. Intervjuer och workshops har genomförts. Rapport och förslag tilllänsgemensamt
arbete har pågår och redovisas till NSV under
våren 2018.
Vi medverkar i forskningsarbete inom relevanta områden.

Följa upp genomförda
och pågående forskningsprojekt.

Forskningssamarbete med Institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet pågår.

Följa upp resultat av
forskningscirklar om
barns delaktighet.

FoUiS håller i ett nationellt nätverk med deltagare från Skåne, Östergötland och Stockholms
län, om forskningscirklar om barns delaktighet
inom den sociala barn- och ungdomsvården,
sponsrat av Allmänna Barnhuset.

Se beskrivning område vuxna.
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi medverkar i regionalt och nationellt utvecklingsarbete inom
relevanta områden.

Följa upp genomförda
och pågående utvecklingsarbeten t.ex. revidering av program, handlingsplaner, rutiner.

Deltar i implementering/gap-analys av nya riktlinjer för vård och omsorg om personer med
demenssjukdom
Deltagare i nationellt nätverk inom funktionshinderområdet och i referensgrupp nationella
brukarundersökningar inom funktionshinderområde.
FoUiS deltagare i styrelsen för FoU välfärd, i referensgrupp Forte och SBU metod nätverk.
Deltagare i nationellt nätverk för utbildare
inom DMO se beskrivning område 5.2 Vuxna.
Deltar i utvecklingsarbete med SKL kring rutinkolIen SIP. FoUiS har medverkat i socialstyrelsens prioriteringskommitte gällande översyn av
de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid
missbruk och beroende och förslag till förändring för några av rekommendationerna.

8. Förutsättningar för verksamheten
8.1 Mål för medarbetare på FoUiS
FoUiS arbetar aktivt med intern samverkan och kunskapsutbyte. I syfte att vara en lärande organisation och få kompetenta och engagerade medarbetare kommer kunskapsdelning och feedback
mellan medarbetarna och chefen att vara fokus under de kommande verksamhetsåren. Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Det inbegriper analys, tolkning och återkoppling samt utvärdering av insatser som gjorts. Både spontan kunskapsdelning och planerade utbildningstillfällen av föredragskaraktär ges utrymme. Mål för FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling.

Mål 2018

Uppföljning

Helår

Vi har kännedom om
varandras uppdrag och
därmed en helhetssyn.

Följa upp uppdrag som vi
samverkat kring internt.

Uppföljning på APT har genomförts av Översikt FoUiS pågående aktiviteter.
Planeringsdagar hösten 2017 hade fokus på
internt förbättringsarbete bl.a. ökad kunskap om varandras kompetensområden för
bättre teamarbete och kompetensutnyttjande.

Vi har hög kompetensnivå.

Följa upp fortbildning och
intern utbildning

Under 2017 har olika uppdrag och aktiviteter presenterats i samband med APT för
kompetens och kunskapsutbyte.

Följa upp individuella kompetensutvecklingsplaner.
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Mål20t8

Uppföljning

Helår

Vi tar tillvara varandras
kunskap och erfarenhet
genom ett systematiskt
arbetssätt.

Följa upp och utvärdera
arbetsmetoder internt.

Planering pågår att systematisk följa upp
och utvärdera arbetsmetoder internt för att
använda varandras kunskap och erfarenhet.

Vi har en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Följa upp hur vi arbetar
systematiskt med arbetsmiljön.

Sjukfrånvaron har varit 0,3% de senaste 12
månaderna.

8.2 Mål för kommunikation
Mål
Att öka kännedomen om FoUiS bland medborgarna i regionen och erbjuda tydlig information om
vad FoUiS står för och vilka aktiviteter som erbjuds, samt sprida information om FoUiS projekt
nationellt.

I syfte att stärka FoUiS varumärke som en trovärdig samarbetspartner ska FoUiS öka kännedomen om den verksamhet som bedrivs både på lokalplanet, regionalt och nationellt. Ett medel är
att genom FoU-dialog öka kommunikationen mellan kommunernas socialtjänst och FoUiS. på
nationell nivå har kunskap om FoUiS och valda projekt spritts genom rapportering vid konferenser.

Mål20t8

Uppföljning

Helår

Ökad kännedom om
FoUiS hos våra primära målgrupper
(personal och chefer
inom kommuner och
landsting i Sörmland).

Genom en bra hemsida, aktiv närvaro på sociala media,
strategisk satsning på PR
och ett regelbundet mejlbaserat nyhetsbrev.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidan och våra andra kanaler uppdaterade och
arbetat för att sprida i våra kanaler. En ny
hemsida är under arbete och beräknas pubIiceras under våren 2018.
Vi har också arbetat med att få mediabevakning vid flera av våra event.
Utöver Facebook, Twitter och Youtube har vi
även startat ett Instagramkonto.

Ökad kännedom om
FoUiS hos allmänheten i Sörmland
(samt finansiärer och
u p pd ragsgiva re).

Se ovan och utöver det har vi deltagit på en
extern FoU-dag på Fristadstorget tillsammans
med FoU-centrum och arrangerade även arrangerat Psykiatrins dag, som var öppen för
allmänheten, tillsammans med Eskilstuna
kommun.

Väl fungerande kanaler för spridning av inbjudningar och dylikt.

Vi har spridit till arbetsgrupper och beredningsgruppen inom Närvård i Sörmland, Länsstyrgruppen, via Sörmlands kommuner och
landstings intranät samt vid behov till andra
grupper.

Att genom kontinuerlig dialog med kommuner och landsting
få återkoppling om

FoU-dialoger med ledningsgrupper i kommunernas sociaitjänst.

FoU dialog har genomförts med socialtjänstens ledningsgrupp i flertalet av kommunerna
i länet under 2017. Under våren 2018 genomförs FoU dialog med tre återstående kommunerna.
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Mål 2018

Uppföljning

Helår

behov och utmaningar.
Genom olika projekt som FoUiS drivit i samverkan med nationella aktörer sker nationell
spridning t ex Innovationsledarutbildning som
genomfördes i samverkan med Vinnova och
SKL, Blandade lärande nätverk i samverkan
med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Att öka kännedomen
om FoUiS och vår
verksamhet nationelit.

8.3 Mål för Miljö
Mål: FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen
på miljön
Under året har vi i första hand valt tåg och buss och i tredje hand miljöbil - vanlig bil används när
de tidigare alternativen inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Flygresor har endast skett,
när det har varit praktiskt omöjligt att resa på annat sätt. Inom Eskilstuna har vi i första hand promenerat eller cyklat.
Vid konsumtion har FoUiS strävat efter att konsumera med miljötänk genom att försöka minska
antalet utskrifter, köpa ekologisk mjölk och kaffe, erbjuda vegetariskt fika, samt vegetarisk lunch
eller fisk vid event där vi bjuder på mat. Vi sorterar även våra sopor.
Övrigt Vi släcker de lampor vi kan och stänger av datorer när vi inte är på kontoret.

8.4 Mål för Ekonomi
Mål: Balanserad ekonomi under 2016-2019
FoU i Sörmland har en stabil ekonomi med ändamålsenlig användning av resurser.
Ekonomiska förutsättningar
FoUiS är delvis en medlemsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på invånarantalet i
kommunerna och landstinget i november året före budgetåret och uppgår till sex kronor per invånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för landstinget. Medlemsavgifter erhålls också
genom Regionförbundet Sörmland som ett stöd, 2018. Utöver medlemsfinansiering söker FoU i
Sörmland medel från olika forskningsinstitut och andra aktörer som har medel för utveckling av
välfärdstjänster. FoU i Sörmland strävar efter att hålla nere kostnaderna samtidigt som det måste
finnas en bred kompetens för att klara uppdraget. Ett exempel på detta är tjänsteköp från olika
huvudmän på låga tjänstgöringsgrader.
Eget kapital
FoUiS har sedan 2008 balanserade medel. Det är medel som förts över mellan åren från ett tidigare statsbidrag som verksamheten avser att använda under flera år. I samband med bokslut 2017
kommer dessa balanserade medel att föras över till eget kapital. Det egna kapitalet ökar eller
minskar sedan varje år med årets resultat. De medel som FoUiS hade med sig in till landstinget

2015 kommer att läggas i eget kapital. Plusresultaten för åren 2015-2017 kommer genom denna
förändring att lyftas fram i samband med nedanstående bokslut 2017. Det innebär att det blir ett
ganska stort plus 2017 som förklaras med ovanstående förändring i redovisningen. Detta görs för
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att FoUiS ska redovisas enligt de principer som gäller för god redovisningssed. Viktigt att understryka att dessa medel tillhör länets 10 huvudmän.
Finansiering efter region bildning

Under 2018 behöver det tas fram förslag på hur FoUiS ska finansieras efter att Sörmland bildat
region. Frågor som behöver belysas är om det även fortsättningsvis ska vara en medlemsfinansierad verksamhet där kommunerna går in med ett visst belopp per invånare och år. De medel som
idag kommer från Regionförbundet och indirekt är en medlemsfinansiering kommer inte att finnas
kvar efter 2018. FoUiS behöver en långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att utgöra stöd
i utvecklingen avevidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård och
stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen.
Nedan presenteras bokslut för 2017.
Bokslut 2017

FoU i Sörmland
Bokslut 2017 Tkr
Verksamhetens intäkter

Budget

Utfall

DiffTkr

2017

2017
13 520

2017
13 520

9630

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

-5550

-8830

-8830

Lokalkostnader
Övriga kostnader
- varav tjänsteköp

-180
- 3 900
-1700

-363
-1687
- 697

-363
-1687
-697

-10880

-10880

Summa kostnader
Resultat

O

2640

2640

FoU i Sörmland redovisar ett överskott för 2017 med 2 640 tkr. Överskottet härrörs delvis från
balanserade medel som överförts under 2017. Efter årets resultathantering och årets överskott
har FoUiS ett eget kapital (se stycket Eget kapital ovan) på totalt 16 752 tkr. Överskottet för 2017
är öronmärkt för aktiviteter som ska genomföras under 2018. Personalkostnaderna var högre
2017 och härrörs dels från att tjänsteköp flyttats från övriga kostnader till personalkostnader. Det
är också några fler anställda 2017 jämfört med 2016 varav några har extern finansiering. LokaIkostnader är ökade beroende på nytt dyrare hyresavtal som har förhandlats fram av FM-enheten.
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Diarienummer:

Verksamhetsberättelse 2017
Hjälpmedelscentralen
Helår 2017

Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

LANDSTINGET
SÖRMLAND
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Inledning
Sammanfattande analys
Anvisning
Gör en övergripande sammanfattning av läget inom förvaltningen som bygger på
redovisningen under respektive perspektiv. Försök om möjligt att bedöma "balansen"
mellan perspektiven. Har t ex kraftfulla insatser inom något perspektiv inneburit
negativa/positiva konsekvenser för ett annat.
Medborgare: Antalet inkommande samtal till kundtjänst och antalet inkomna
order/förskrivningar på hjälpmedel fortsätter att öka samtidigt som vi nu svarar på fler
inkommande samtal och levererar en större andel produkter inom fem dagar. Andelen
inkommande arbetsordrar för teknikerna ligger på samma nivå som 2016 men antalet
inkomna utprovningsärenden har minskat något under året. Nöjdheten bland förskrivare har
totalt sett ökat, och i ett par stickprovsundersökningar i december (brukares nöjdhet med
receptionsmottagandet och teknikers aktiviteter) kan vi se att även brukarnas nöjdhet med
vår service och bemötande ligger väldigt högt.
Personal: Den i slutet av 2016 alarmerande höga andelen av medarbetarna som varit sjuka
vid 6 elller fler tillfällen har nu sjunkit radikalt och även om vi inte nått målet ligger vi på
helåret på samma nivå som snittet på divisionen. Tidiga insatser och en tydligare
uppföljning och återkoppling till ledning och medarbetare är de förändringar som
genomförts. Sjukfrånvarotiden i förhållande till ordinarie arbetstid har dock ökat.
Huvudorsaken är att flera medarbetare genomfört olika typer av operationer med långa
sjukskrivningar som följd.
Process- ochfornyelse: I syfte att minska inventeringsdifferenserna på lagret
implementerades i september ett förändrat arbetssätt vid lageruttag. Det nya arbetssättet har
visat sig fungera väl och antalet differenser har, vid en inventering i januari 2018, minskat
rejält. Ä ven arbetet med förbättrade rutiner vid avvikelsehantering har givit frukt och i
månaden december 2017 påbörjades hanteringen av alla inkomna avvikelser inom 2 veckor.
För att korta våra ledtider och garantera leveranser kopplat till de nya kraven i "Trygg och
säker utskrivning från slutenvården" levererades ytterligare en liten lastbil i december.
Miljö: Trots ökade volymer har vår e!användning på Fraktgatan minskat med 13% jämfört
med 2016. Tidsstyrning av ventilation, kyla och motorvärmare, rörelsesensorer på
belysning och bättre diciplin på att släcka ned ytor utan sensorer, är det som mest bidragit
till minskningen.
Ekonomi: Hjälpmedelscentralen redovisar ett överskott om 2 521 tsek för 2017, ingen
prisjustering har skett under året. Såväl intäkter som kostnader överstiger budget,
huvudsakligen till följd av ökad volym och varukostnad för artikeln Freestyle Libre. Vid
2018 års prisjustering tas hänsyn till överskottet, och budgeterat resultat per 2018-12
uppgår till -2 521 tsek.
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Perspektiv - måluppfyllelse
Medborgarperspektivet
Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en
livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet,
öppenhet, respektfullhet och delaktighet i syfte att bli Sveriges friskaste län
Vi erbjuder hjälpmedel och hjälpmedelstjänster som håller god kvalitet samt
levereras i rätt tid till rätt mottagare. Alla förskrivare och brukare ska vara nöjda
med bemötande, leveranser och service.
Under 2017 fortsatte volymökningarna på de flesta områden. Som exempel ökade antalet
utlevererade kundorder till 46 895 (+6,8%) och antalet inkommande samtal till kundtjänst
till 28 496 st (+6,0%). Trots volymökningarna ökade andelen order som levererades inom 5
dagar och andelen besvarade samtal i kundtjänst jämfört med föregående år. Anledningen
är främst att det numera bara finns ett kundtjänstnummer in till HMC och en breddad
kompetens på logistiksektionen, vilket inneburit större flexibilitet i att omfördela resurser
på olika arbetsuppgifter.
Arets Hjälpmedelsdag, den 22 september, genomfördes i form av Öppet Hus på Fraktgatan
och på våra filialer. Utvalda hjälpmedel visades av konsulenter och tekniker och på
Fraktgatan genomfördes guidade rundvandringar i lokalerna vid varje heltimme. Möjlighet
att provköra elrullstolar på vår testbana fanns också. Totalt fick vi besök av ca. 200
personer inkluderat 2 skolklasser från vårdlinjen. Arrangemanget blev väldigt lyckat.
Brukarråd genomfördes den l juni och den 28 november. Den 28 november deltog också
Mikael Edlund från nämnden, vilket uppskattades av brukarrepresentanterna.
Förskrivarnöjdhet:
I november genomfördes 2017 års förskrivarundersökningar. Förutom den årliga
återkommande undersökningen skickades också en separat enkät till förskrivare av
inkontinenshjälpmedel. l denna senare erhöll vi, trots påminnelse om svar, bara en
svarsfrekvens på 20% (123 svar). 85% av dessa angav sig vara nöjda med tillgängligheten
(betyget 7-10) och 95% nöjda med det bemötande dom fått. I den årliga
förskrivarundersökningen erhölls en svarsfrekvens på 29% (228 svar). Resultatet visar på
en ökad nöjdhet på alla parametrar utom på bemötande. Bemötandet är dock fortfarande
den parameter som visar på högst nöjdhet. Nöjdheten med våra utbildningsinsatser
(kunskapshöjande aktiviteter) ligger kvar på fantastiskt höga 98% som har svarat att de är
nöjda eller mycket nöjda med utbildningen.
Brukarnöjdhet:
Första veckan i december 2017 genomfördes två stycken stickprovsundersökningar bland
brukare. Dels en där brukare, som besökte hjälpmedelscentralen eller någon av filialerna,
fick ett formulär där man bland annat kunde betygsätta bemötande och service av
receptionspersonalen. Dels en telefonundersökning där de som kommit i kontakt med en
tekniker under veckan ringdes upp och också fick betygsätta bemötande och service.
Receptionsundersökningen gav totalt 23 svar varav 22 st gav högsta betyg (10) på båda
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parametrarna. Den resterande gav betyget 9 på båda. I teknikerundersökningen fick
kundtjänst telefonkontakt med 39 st (43%) av de 90 brukare som registrerats på en
teknikeraktivitet. 93% av de svarande ansågs sig nöjda med servicen (betyget 7-10) och
97% ansåg sig nöjda med bemötandet av teknikerna.

Indikator

•
•
•
•

•
•

Kommentar

Utfall

Målvärde

79%

90%

Utfall 2016: 85%

Andel besvarade samtal för
kundtjänst.

100 %

92%

Utfall 2016: 93%

Andel besvarade samtal på
konsulenttelefon.

82 %

90%

Utfall 2016: 89%

Andel nöjda fOrskrivare i
kunskapshöjande aktiviteter

98%

95 %

Utfall helår 2017: 98,3%

Andel kundorder utlevererade
inom 5 arbetsdagar

88%

85 %

Utfall 2016: 85% Gäller både lageroch beställningsvaror

Andel aktiviteterIarbetsorder
slutfOrda inom 5 arbetsdagar

77%

80%

Utfall 2016: 78%. Gäller samtliga
teknikerakti viteter

Andel utprovningar påbörjade
inom 2 månader

81 %

95 %

Utfall 2016: 81%

Andel nöjda förskrivare med
tillgängi ighet

85 %

90%

Utfall 2016: 81,6%

Andel nöjda fOrskrivare med
service

91 %

80%

Utfall 2016: 86,2%

Andel nöjda fOrskrivare med
bemötande

92%

92%

Utfall 2016: 93,9%

Andel fOrskrivare som är nöjda
med leveranskvalitet

80%

75 %

Utfall 2016: 74,5%

Andel besvarade samtal inom
90 sek (totalt fOr kundtjänst
och Vesica)

Personalperspektivet
Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och
engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.
Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar
till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt
tillvaratar och utvecklar kompetens.
Andelen engagerade medarbetare har ökat och ligger nu strax under målnivån. Ä ven
prestationsindex har ökat kraftigt. Resultatet från medarbetarundersökningen har dock
erhållits idag (24/1) vilket också är sista datum för inlämnandet av verksamhetsberättelsen:
Någon analys av utfallet har därför varit omöjlig att hinna med.
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Indikator

•

Utfall

Målvärde

Kommentar

Andelen engagerade
medarbetare (HME index)

79,6%

80 %

Utfallet från
medarbetarundersökningen i nov.
2016 var 70,7%

Prestationsindex

73,3 %

70%

Utfallet i medarbetarundersökningen
nov. 2016 var 63,6%

Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling,
delaktighet och arbetsglädje.
Korttidsfrånvaron (andel med 6 eller fler sjukfrånvarotillfållen) har sjunkit sedan ifjol och
ligger nu nära målet. En månatlig redovisning av utvecklingen för samtliga medarbetare
och en förbättrad diciplin på att alltid genomföra samtal, chef/medarbetare, vid upprepad
korttidsfrånvaro, tros ha bidragit till förbättringen.
Andelen sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid har ökat och ligger nu på
samma nivå som snittet för divisionen. Anledningen är främst flera långtidssjukskrivningar
till följd av att medarbetare genomfört olika operationer. Ingen av dessa kan dock anses
vara direkt arbetsrelaterad.
Mätetalet för "andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt... " hämtas från
medarbetarundersökningen som blev tillgänglig idag 2411. Anledningen till den kraftiga
ökningen återstår att analysera.
Utfall

Målvärde

Sjukfrånvarotid i relation till
ordinarie arbetstid

6,49%

Max 5,1 %

Andelen medarbetare som
upplever att de deltar aktivt i
utvecklingen av verksamheten.

81,4 %

Minst
75 %

Andel medarbetare med sex
eller fler sjukfrånvarotillfållen

8,5 %

8,3 %

Indikator

•

•

Kommentar

Ar 2016 ansåg 62,5% av
medarbetarna att dom deltog aktivt i
utvecklingen av verksamheten.

Vi bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, god hälsa samt
en sund arbetsmiljö i ett klimat som präglas av delaktighet, respekt och ansvar
I det årliga medarbetarsamtalet diskuteras bland annat hälsa, arbetsmiljö och
kompetensutveckling vilken också definieras och ansvarssätts. Årliga skyddsronder utförs
och från 2017 beaktas också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i dessa ronder.
Genomgång av utfall och åtgärder görs sedan i basenhetsrådet.
De första tre indikatorerna under detta åtagande hämtas från medarbetarundersökningen (se
ovan). Samtliga tre har ökat kraftigt men analys av orsaker kvarstår.
I hälsofrämjande syfte har under året ett antal hälsoinspiratörsaktiviteter genomförts varvid
kan nämnas cirkelträning på tisdag- och torsdageftermiddagar samt månatliga
lunchpromenader där möjlighet funnits att få en premiering för de som engagerat sig i
någon aktivitet. Ett övergripande program för 2018 års hälsoinspiratörsaktiviteter togs fram
av hälsoinspiratörerna i december.
Indikator

Utfall

Målvärde

•

91,4%

Minst

Andelen medarbetare som
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Indikator

Utfall

Målvärde

skulle rekommendera andra att
söka till arbetsplatsen

••

85 %

Kommentar
av medarbetarna att dom skulle
rekommendera andra att söka till
arbetsplatsen .

Index får målkvalitet

index64,5

index 65

Ar 2016 var index får mål kvalitet
56,1% .

Index får ledarskap.

index 72

index 65

Ar 2016 var utfallet 60,3%.

4 st

4 st

Antal
hälsoinspiratörsaktiviteter

Process- och förnyelseperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga
processer, ständiga förbättringar och samverkan
Genom tydliga mål, ledning och styrning jobbar vi kontinuerligt för förbättrad
kvalitet och effektivitet
Det arbete med att förbättra och påskynda vår avvikelsehantering som slutfördes under året
har givit avsedda effekter. Av de 53 avvikelser som inkom vid den senaste
månadsrnätningen hade hanteringen av samtliga 53 påbörjats inom 2 veckor.
I syfte att minska inventeringsdifferenserna på lagret implementerades i september ett
förändrat arbetssätt vid lageruttag, innebärande att bara ett antal namngivna systemkunniga
resurser bemyndigades att göra dessa uttag. Vid en inventering i januari kunde kontaterats
av differenserna, räknat på antalet differenser i förhållande till antalet produkter på lagret,
minskat till 3,3% jämfört med 13,2% vid en inventering i mars 2017.
En processkartläggning "artilkelns flöde, från upphandlat till utgående" påbörjades i slutet
av året och redan nu kan skönjas vissa prioriterade områden där förändringar förväntas ge
stora positiva effekter och bidraga till en effektivare hjälpmedelshantering.
Trots ombyggnaden 2016 som gjordes för att frigöra mer lageryta, räcker inte ytorna, och
de därtill hörande rekonditionerings- och monterings ytorna till, för den beräknade
expansion som förväntas. Olika alternativ har därför undersökts och under våren 2018
räknar vi med att kunna presentera ett förslag till beslut på hur vi kan expandera till
utrymmen som bedöms räcka för den beräknade utvecklingen de närmaste 10 - 15 åren.
Efter sommaren 2017 påbörjades också ombyggnationer i anslutning till filialerna i
Katrineholm och Nyköping. Trots en del störningar har verksamheten kunnat bedrivas utan
avbrott.
Under höstens infördes också en "idelåda" för utökade möjligheter för medarbetare att
kunna lämna förbättringsförslag till ledningen. Verksamhetsutvecklaren administrerar
idelådan och ideerna gås igenom vid varje ledningsgrupp där de också sållas och
ansvarssätts för vidare hantering.
I december levererades också den tredje lilla lastbilen i syfte att säkerställa att leveranser av
hjälpmedel kan ske inom 3 kalenderdagar vid utskrivning från slutenvården.
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Måluppfyllelsen (andel levererat i förhållande till antalet förskrivningar) för dessa
beställningar utgör ett nytt mätetal för 2018 och kommer att följas upp månadsvis.
Indikator

•

Kommentar

Utfall

Målvärde

Andel avvikelser som hanteras
inom 2 veckor från
registreringsdatum

86%

95 %

Utfall 2016: 55%

Antal monteringar per montör
och arbetsdag.

16,9 st

14 st

Utfall 2016: 15 st

Antal aktiviteter per
heItidsmedarbetare per dag får
tekniker

3,3 st

3,5 st

Utfall 2016: 3,3 st

Kvalitets resultat

Anvisning
Här redovisas kvalitetsresultat/medicinska resultat som inte har redovisats under andra
åtaganden i verksamhetsberättelsen och som tidigare år rapporterades i kvalitets bokslutet.
Beskriv vilka kvalitetsregister verksamheten deltar i, aktuell täckningsgrad samt
hur verksamheten har arbetat med resultaten. Relevanta resultat bör redovisas
inklusive de mått som verksamheten är berörd av i de kliniska processerna. Som
medicinska resultatrnått räknas t.ex. relevanta målvärden för blodsocker, blodfetter och
uppnått målblodtryck, BMI vid KOL eller diabetes, överlevnadstid efter viss kirurgi,
ADL-förmåga efter stroke, dödlighet efter IVA-vård etc. Finns det i registren
patientrapporterade utfallsrnått (ex. EQ-5D, SF-36) ska dessa redovisas. Om registret
omfattas av sådana variabler men ingen insamling sker ska detta kommenteras. Redovisa
även mönstret för antibiotikaförskrivning med hjälp av resultat från infektionsverktyget.
Som medicinska resultat avses inte mått som besök, operationer, resultat från NPE etc.
Beskriv både områden med goda resultat och områden i behov av förbättringsarbete.
Jämför resultat med tidigare år, med motsvarande områden inom andra landsting
och/eller med riks snittet när så är tillämpligt. När avvikelser mellan män och kvinnor är
anmärkningsvärda redovisa statistiken könsuppdelad. Redovisa de åtgärder som vidtagits
under året och vilka aktiviteter som planeras för att förbättra medicinska resultat.
Hjälpmedelsverksamheten deltar inte i några kvalitetsregister.
Forskning

Anvisning
Ge en kortfattad beskrivning av vetenskaplig forskning och utveckling som bedrivs inom
verksamheten. Här kan t.ex. ges en kort övergripande sammanfattning av resultat. Ni kan
också belysa nationella/internationella samarbeten och projekt, pågående
forskarutbildningar, publikationer, avhandlingar, och föredrag på vetenskapliga
konferenser.
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Hjälpmedelsverksamheten bedriver ingen forskning.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade
miljöaspekter
Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt
och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram.
Antalet skype- och videornöten fortsätter att öka vilket bidrar till mindre bilkörning och
avgasutsläpp. Som exempel kan nämnas beredningsgruppen med deltagare från landstinget
och samtliga 9 kommuner i Sörmland. Under 2017 var 4 st möten fysiska och 5 st
genomfordes via Skype. Tidigare har alla ca. 8-9 möten/år varit fysiska. Ä ven vid
upphandlingar är nu den vanligaste mötesformen skypemöten.
De två parametrar, som inom hjälpmedelsverksamheten, påverkar miljön mest är
energianvändningen och transporter. Under 2017 minskade elanvändningen på Fraktgatan
med 13% jämfOrt med 2016 är målet 2018 att ytterligare minska denna. I syfte att
effektivare planera körningarna på teknikerbilarna finns 2018 också ett nytt mål i att köra
färre mil per teknikeraktivitet.
Indikator
-

Verksamheter som under året
har genomfört
kemikalieinventering

Utfall

Mätvärde

l st

l st

Kommentar

Vårt miljöarbete sker systematiskt och effektivt för minimal klimatpåverkan
Trots ökande volymer inom alla områden har elanvändningen på Fraktgatan kunnat
minskas. De främsta skälen är en verksamhetsanpassad styrning av ventilationen, kylan,
och kompressor, tids- och rörelsesensorstyrda belysningsarmaturer och en f6rbättrad
diciplin att släcka tomma rum där sensorer ej ansetts lämpade. Ökade energiskatter och
elpriser har dock inneburit att den ekonomiska besparingen jämf6rt med fOregående år,
uteblivit.
De fraktioner som, i dialog med återvinningsfOretaget, ansetts rimliga att kunna separera
och återvinna, återvinns.
Indikator
•

Energianvändning på
Fraktgatan, kWh

Utfall

Mätvärde

Kommentar

546947 st

625000 st

Minskningen mot föregående år
uppgår till l3%
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Ekonomiperspektivet
Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans
Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans
uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar.
Hjälpmedelscentralen redovisar ett positivt resultat om 2 521 tsek för bokslutsåret 2017.
Såväl totala intäkter som kostnader överstiger budgeterade nivåer. Den enskilt största
förklaringen är artikeln Freestyle Libre (diabeteshjälpmedel, sensor till glykosmätare) vars
försäljningsvolymer kraftigt ökat, och översteg budgeterade volymer för helåret redan
under augusti månad. I motsvarande mån har även varukostnaden för artikeln ökat.
Freestyle Libre flyttades i oktober från Hjälpmedelscentralens sortiment till
diabetessamordnare som istället beställer artikeln direkt från leverantören. Någon
ytterligare prisjustering för att korrigera resultatet har ej skett under året (dock nya priser
inför budgetåret 2017) i avvaktan på ändrad hantering av diabetesprodukterna. Hänsyn tas
till 2017 års överskott vid 2018 års prissättning, då de totala kostnaderna (som ska
motsvaras av intäkterna för ett nollresultat) som läggs in i kalkylverktyget minskas med
motsvarande belopp och resulterar i ett underskott om 2521 tsek för 2018.
Indikator
•

Avvikelse mot budgeterat
resultat i tkr

Utfall

Målvärde

2521 tkr

o

Kommentar
Ingen prisöversyn har skett under
året, se kommentar i inledningen till
ekonomiperspektivet.

Våra resurser används på rätt sätt för en långsiktig ekonomi i balans
Indikator

•

Utfall

Målvärde

Soliditet

15,6%

19 %

Landstinget upprättar sedan 2012
ingen fullständig balansräkning på
verksamhetsnivå, varför
soliditetsmåttet ej ger en rättvisande
bild av hur tillgångarna är
finansierade. Soliditeten är beräknad
som eget kapital dividerat med
anläggningstillgångar + varulager.
Inga övriga omsättningstillgångar är
således inkluderade. Arets resultat
bidrar till en förbättrad soliditet
jämfört med föregående år, dock
borde soliditeten i realiteten vara
lägre med en större balansomslutning
(med övriga omsättningstillgångar
inkluderade ).

Nyttjandegrad

92,5 %

90%

En ökning från föregående år. Högst
nyttjandegrad inom sektorerna
rullatorer, sängar samt arbetsstolar.

Resultatmarginal

33,7%

40%

I stort sett oförändrad från föregående
år.
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Ekonomiperspektivet - Övrig analys

Anvisning
Underrubrikerna går att dölja i enhetsanpassningen om de ej är tillämpbara
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Ekonomiskt utfall
Anvisning
Kommentera det ekonomiska utfallet och eventuell budgetavvikelse.
Bokförs investeringar på enheten ska även dessa kommenteras.
Bilaga: Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Intäkterna för 2017 uppgick totalt till 20 l 256 tsek, och översteg budgeterade intäkter med
14588 tsek, motsvarande 7,8%.
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Fördelning intäkter 2017
3,3%0,7%

• Hy reshjä~medEl
• InkontjnBl~jä1pmedel
• FÖfsä'Jning
• FörsaJjnijng med r etur

• EgBl a_og #ter
• Ovr f: a intäkter

Intäkter från hvreshjälpmedel uppgick till 105 590 tsek, vilket är en minskning med 2 113
tsek, motsvarande knappt 2,0% jämfårt med budget. Totala hyresintäkter fåregående år
uppgick till 109768 tsek. De sektorer som avviker volymmässigt från budgeterade nivåer
är främst medicinska behandlingshjälpmedel, kommunikation, kognition och hörsel samt
manuella rullstolar. Jämfårt med 2016 har det dock skett en volymökning med totalt 10,9%,
där rollatorer, medicinska behandlingshjälpmedel samt kommunikation, kognition och
hörsel står får majoriteten av ökningen.
Intäkter från fårsäljning med retur uppgick till totalt 17 516 tsek och är en ökning med
3 641 tsek (26,2%) jämfårt med budgeterade 13 875 tsek. Föregående år uppgick intäkterna
till 15 954 tsek. Det har skett en total volymökning med 8,8% jämfårt med fåregående år,
varav majoriteten består av toalettfårhöjare, uppresningsstöd samt duschpallar/duschstolar.
Intäkter får inkontinenshjälpmedel uppgår till 31 946 tsek. Budgeterade intäkter får 2017
uppgick till 30 900 tsek, vilket motsvarar en ökning med 1 046 tsek, 3,4%. För
motsvarande period 2016 uppgick intäkterna till 31 501 tsek. Värt att nämna är bytet av
leverantör som skedde hösten 2017. Nya leverantören One Med har inte uppfyllt
avtalskriterierna och än finns ett flertal fårbättringsområden och rutiner som inte fungerar,
bland annat har kvittensfilerna innehållit felaktigheter. Manuell uppbokning har skett på
intäkter får december som ska motsvara den fakturering som saknas (och som ska ske
retroaktivt i januari 2018), dock kan beloppen innehålla vissa (mindre) felaktigheter. Sett
över helåret bedöms detta inte få någon större påverkan.
Intäkter från fårsälining uppgår totalt till 29 806 tsek, att jämfåra med budgeterade 18 663
tsek. En ökning med 11 143 tsek (59,7%). Ökningen är nästintill uteslutande hänfårlig till
diabeteshjälpmedel och i fårsta hand en efterfrågeökning på Freestyle Libre. Artikeln
(tillsammans med ytterligare diabeteshjälpmedel) ingår i sektor fårsäljning from juni 2016
varfår jämfårelsesiffror med fåregående år blir missvisande. Freestyle Libre står får 41,4%
av de totala intäkterna i sektor fårsäljning 2017, genomsnittlig volym uppgick till 2 230
st/månad fram till september 2017, jämfårt med budgeterade 1 389 st/månad. Som tidigare
nämnts är hanteringen (tillsammans med två övriga diabetesartiklar) flyttad från
Hjälpmedelscentralen till diabetessamordnare. Arbete pågår att se över hanteringen av
kvarvarande diabeteshjälpmedel.
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Intäkter från privatpersoner, så kallade egenavgifter, uppgick 2017 till 6 730 tsek.
Budgeterade intäkter för samma period uppgick till 6 206 tsek, en ökning med 524 tsek
(8,4%).2016 uppgick egenavgifterna till 6 241 tsek. Egenavgifter för CPAP står för
majoriteten av ökningen.
Övriga intäkter uppgick till l 453 tsek och består bland annat av intäkter från service- och
installationstjänster, utbildningar, friskvårdsbidrag, förskrivarlicenser för användandet av
Websesam, hyra av p-platser m.m.
Intäkter per huvudman 2017
3% 1%

• Kom munerna
• Landstinget
Privatpersoner
• ÖVriga exte ma

Verksamhetens kostnader
Kostnaderna för 2017 uppgår till totalt 198 735 tsek, vilket är 12067 tsek högre än
budgeterat, motsvarande 6,5%. Totala kostnader för 2016 uppgick till 186 861 tsek. Den
negativa budgetavvikelsen är huvudsakligen hänförlig till efterfrågerelaterade
hjälpmedelskostnader såsom varukostnader och avskrivningar.
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Fördelning kost nader

Personal
• Hjälpmedel
Lokaler
- ÖVriga
• Avskrivn ingar

Personalkostnader uppgick totalt till 39 701 tsek, 1 532 tsek lägre än budgeterat (3,7%).
Tidigare verksamhetschef arbetade kvar i verksamheten med bibehållen lön fram till
sommaren 2017, dock var lönekostnaden budgeterad för helåret. Verksamheten har även
haft ett flertal anställda med långtidssjukfrånvaro, vård av barn samt vakanta tjänster under
året, vilka inte fullt ut motsvarats av ökade kostnader för timanställda/inhyrd personal.
H jälPInedel och verksamhetsanknutna tjänster uppgick till totalt 96 278 tsek, en ökning
med 12,2% jämfört med budgeterade 85 792 tsek. Ökningen är efterfrågerelaterad och i
första hand en konsekvens av den ökade försäljningen och ökade varukostnaden för artikeln
Freestyle Libre. I ökningen ingår även varukostnader för de ökade försäljningsvolymerna
av försäljning med retur (duschpallar/duschstolar, uppresningsstöd samt toalettförhöjare)
samt även till viss del inkontinensartiklar.
Kostnaden för inventeringsdifferenser uppgår till totalt 822 tsek och överstiger budget med
drygt 188 tsek, motsvarande 29,7%. Av dessa kostnader står Hjälpmedelscentralens interna
lager för 63% och kund lager 37%. Värt att nämna är dock att 9 av totalt 57 st kundlager inte
har inventerat alls under 2017, och kostnader för inventeringsdifferenser för ytterligare tre
kundlager inte har fakturerats. Bristerna har påtalats och förbättrade rutiner kommer att
införas 2018. Inventeringsdifferenserna har förbättrats avsevärt 2017 jämfört med de
senaste åren tack vare förändrat arbetssätt på huvudlagret där endast ett fåtal personer har
behörighet att registrera lagerflyttar. Varulagret ökade med totalt l 324 tsek under året och
uppgick per sista dec till 21 583 tsek.
Kassationskostnaderna för 2017 är i nivå med budget, utfallet blev 7 793 tsek jämfört med
budgeterade 7 800 tsek. Föregående år uppgick totala kassationskostnader till 7 934 tsek.
Kostnaderna avser kassation av omsättningstillgångar, dvs. försäljningshjälpmedel,
reservdelar samt tillbehör, varav ca 80% avser teknisk kassation vid defekta eller slitna
hjälpmedel/tillbehör/reservdelar som ej kan återanvändas. Kostnaderna för 2017 är
fördelade enligt nedan;
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Kassation av "hyll värmare"
-268 tsek
Kassation av utgående artikel
-1 031 tsek
Kassation av omregistrering rollatorer -78 tsek
Kassation vid sortimentsförändring
-139 tsek
-6237 tsek
Teknisk kassation
627 tsek
Återföring inkuransavdrag 2016
Inkuransavdrag 2017
-668 tsek
S:a
-7793 tsek
Lokalkostnader har ökat med l 323 tsek från föregående år och uppgår totalt till 10 284
tsek. En ökning med 413 tsek jämfört med budget, motsvarande 4,2%. Filialen i Nyköping
flyttade till nya, mer ändamålsenliga men mer kostsamma lokaler hösten 2016. I början av
2017 gjordes en återbetalning till Habiliteringsverksamheten för felaktig fördelning av
hyreskostnaden 2016 för de gemensamma lokalerna i Eskilstuna. En översyn pågår
avseende utökade lokalytor i Eskilstuna, och under året har arkitektkostnader belastat
resultatet med drygt 92 tsek. Energibesparande åtgärder har lett till att elförbrukningen är
knappt 80 000 kWh lägre än föregående år. Dock har både elpriset och energiskatten ökat,
vilket gjort att kostnadsbesparingen uteblivit, dock hade elkostnaderna istället varit avsevärt
högre 2017 om åtgärderna ej genomförts.
Övriga kostnader uppgår till 20 057 tsek och har ökat med l 470 tsek, motsvarande 7,9%
jämfört med budget. Övriga kostnader föregående år uppgick till 20 848 tsek. Dock blir
jämförelsesiffrorna något missvisande, då det i budgeten finns en kostnadsåterföring om
ca 2 447 tsek som ej realiserades, samt uteblivna kostnader för applikationsdrift om l 500
tsek. Bortsett från budgeterade kostnadsåterföringar samt uteblivna kostnader för
applikationsdrift har övriga kostnader totalt sett ökat med ca 523 tsek jämfört med budget,
motsvarande 2,7%. De största kostnadsposterna inom övriga kostnader består av
varutransporter (28,8%), overheadkostnader (13,4%), kassering av inventarier (12%),
applikationsdrift (10,7%) samt leasingkostnader för bilar (8,3%).
Avskrivningskostnaderna har ökat med l 671 tsekjämfört med budget (5,4%) och uppgår
till totalt 32 429 tsek. Föregående år blev utfallet 31 002 tsek. För kommunbetalda
hjälpmedel har avskrivningskostnaderna för främst gånghjälpmedel, rollatorer och manuella
rullstolar ökat. För landstingsbetalda hjälpmedel är avskrivningskostnaderna i stort sett
oförändrade totalt sett jämfört med föregående år. Kommunala hjälpmedel står för totalt
26,2% av avskrivningskostnaderna, landstingshjälpmedel 72,3%. Resterande 1,5% består
av avskrivningar på övriga maskiner/inventarier samt fastighetsinvesteringar. Utöver
investeringar i hjälpmedel har inga övriga investeringar skett 2017.
Investeringar i hjälpmedel uppgick till totalt 40 146 tsek för 2017, en minskning med 2371
tsek jämfört med föregående år. Budgeterade investeringar för 2017 uppgick till 41 300
tsek. Av utfallet 2017 består landstingsbetalda hjälpmedel för 59,4% (67,9% 2016) och
kommunala hjälpmedel 40,6% (32, l % 2016). Vad gäller kommunbetalda hjälpmedel har
investeringar i sektor "sängar" ökat till följd av förnyat sortiment. Äldre modeller har utgått
och kasserats då det saknats reservdelar och rekonditionering av dessa ej längre varit
möjlig. Även investeringar i sektor "gånghjälpmedel" och "lyftar" har ökat till följd av
förnyat sortiment, dock inte i lika hög utsträckning som sektor "sängar" då dessa har ett
lägre inköpspris. Värt att nämna är även att investeringar för sektor "arbetsstolar" har ökat i
samband med ett ökat antal förskrivningar. För landstingsbetalda hjm har investeringar i
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sektor "medicinska behandlingshjälpmedel" minskat till följd av ändrad debiteringsform för
vissa diabeteshjälpmedel. Dessa hjälpmedel finns kvar i sortimentet men hyrs ej längre ut
som inventarier utan klassas som försäljningshjälpmedel (omsättningstillgångar).
Elrullstolar har ett högt inköpspris och 2017 rekonditionerades och återanvändes en högre
andel elrullstolar jämfört med de senaste åren. Äldre modeller har bytts ut då det ej går att
få tag på reservdelar längre, och elrullstolsparken är i dagsläget relativt ny. Investeringarna
för elrullstolar har således minskat jämfört med föregående år.
Finansnettot för 2017 är positivt och uppgår till totalt 14 tsek, jämfört med budgeterade 428 tsek. Placeringar med god avkastning har gjorts på övergripande nivå i Landstinget,
vilket resulterat i att internräntan och därmed räntekostnaderna sjunkit, och även påverkat
ränteintäkterna positivt.
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N uläges beskrivning

Vård-och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund
och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och
omsorg. De utbildningar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och
fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsatta på ungdomsgymnasiet
och vuxenutbildning. På flera orter bl a i Sörmland ingår även yrkesutbildning. De
yrkesutbildningar som bedrivs via Campus Nyköping är stödpedagog, behandlingspedagog,
integrationspedagog och medicinsk sekreterare. Efter avslutade studier rar eleven även ett
diplom. Under 2017 har ett arbete slutförts med ansökan till specialistundersköterska demens
och psykisk ohälsa. Besked om antagande av utbildning sker i början av 2018. De sökta
utbildningarna gynnar både län och övriga landet.
Vård- och omsorgscollege Sörmland omfattas idag av fyra lokala VO-College. Ett i Södra
länsdelen l, KFV -regionen2 samt Eskilstuna och Strängnäs. De lokala collegen rapporterar till
den regionala styrgruppen. Under året har Kompetensutvecklingsinstitutet (KUl) blivit lokalt
certifierade i Eskilstuna. Ansökan har även skickats in av NTI-skolan samt MOA-Iärcentrum.
Vård- och omsorgsprogrammet på Prins Wilhelm gymnasiet i Flen är certifierade och
godkända. Thomasgymnasiet i Strängnäs forsätter sitt arbete mot certifiering under 2018.
På det sättet blir konceptet VO-College tydligt när det kommer till behov av praktikplatser
Arbetsgivarna ser tydligheten i fördelningen av praktikplatser, tolkning av betyg samt för
diskussioner runt anställningsbarhet.
Idag finns det 22 regionala och ca 80 lokala college. I varje regionalt college finns en
samordnare/processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region. En
del i processledarens uppdrag är att se till att det hela tiden finns ett flöde från nationell till
regional och lokal nivå samt vice versa. För varje år görs även årshjul för de olika nivåerna.
VO-College som koncept har märkbart stärkts i hela kedjan på både lokal och regional nivå.
En av anledningarna kan vara det ökade utflödet från nationell nivå. Ett exempel är det ESF
projekt som startat nationellt. Namnet är Fokus yrkesutveckling VO. Sörmland är en av 22
regionala college som ingår. Fokusområden är hand1edarutbildning, språkutveckling samt
attraktivitet till yrket.
Ytterligare en sak som är värd att nämna är tydligheten mot NSV -nämnden3 . De politiska
ledamötena har på alla sätt visat ett ökat intresse för de frågor som diskuteras i VO-College.
Tidigare fanns det oklarheter för hur VO-College Sörmland ekonomiskt skulle hanteras.
Den frågan är nu löst på ett tillfredställande sätt. Om inte den ekonomiska delen skulle
fungera skulle det även innebära begränsningar och hinder för det arbete som anges i
målmatrisen.

Gnesta, Oxelösund och Nyköping
Katrineholm, Flen och Vingåker
3 NSV- Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård
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Vinster med VO-College
•

•
•
•
•
•

Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens som behövs för att
få ett arbete. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College
är en kvalitetsstämpel.
Flernivåstyret, att frågor förs mellan lokal, regional och nationell nivå, samt sidledes
Möjligheten att arbeta tillsammans kring komplexa frågor som inte kan lösas på egen
hand.
Arbetslivets möjlighet att påverka utbildningarna för en bättre matchning mellan
arbetskraft och arbetsmarknad.
Avtal som reglerar åtaganden kring finansiering, deltagande i styrgrupper, APL och
handledare.
Språkutveckling

Största utmaningarna för VO-College regionalt och lokalt
Den största utmaningen är det fortsatta samarbetet och samverkan. Samtidigt som det ger ett
stort mervärde är det också en utmaning att få det att fungera. Vi rör oss bland olika politiska
arenor. Vi vill undvika dubbelarbete, och istället måste en kraftsamling ske mot de uppsatta
målen.
Fler utmaningar:
• Vad är VO-Collegefrågor och vad är inte VO-College frågor.
• Hålla fokus på kvalitet i utbildningarna.
• Få samsyn kring regionala branschkrav, vad som krävs för att vara anställningsbar.
Utbildar vi utifrån arbetsmarknadens behov?
• Integration och språkfrågan.
• Regional samverkan och kvalitetssäkring av validering och APL-samordning och
handledarutbildningar .

Spridande av kunskap över framgångar
Ett sätt är att alltid se till att hålla informationen aktuell på den nationella hemsidan. Hålla
facebook levande. Här behövs stöd i input från regionen. Regelbundet informera ledamöterna
i NSV -nämnden. Olika arbetsgrupper finns för frågor som är aktuella i regionen. Regionen
har åter utsett representant till årets handledare. För 2017 utsågs en handledare från Eskilstuna
kommun. En gemensam temadag anordnas en gång/år. Då inbjuds lokala samt regional
styrgrupp ibland även andra som i sitt arbete har nytta av det aktuella temat. För 2017 var
fokus "Utveckling i samverkan", med input från de lokala styrgruppernas arbete.
Resultatet från dagen landade i följde områden: Roller/ansvar/mandat, Mål-uppföljning,
Samhandling, Former för handledning samt Spontana arbetsgrupper. En konsult från
Apel AB 4höll i dagen och lotsade oss framåt.
En del i marknadsföringen är projektet Arbetsmarknadskunskap som startade 2011 i
Västmanlands län.
Under 2013 genomfördes en förstudie på uppdrag av Regionförbundet Sörmland i syfte att
undersöka möjligheterna att genomföra Arbetsmarknadskunskap även i Sörmland. Idag
finansieras projektet av landstinget Sörmland.
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Grunden i projektet är att erbjuda inspirationslektioner får elever från årskurs sju till sista året
på gymnasiet samt dess lärare och fåräldrar .
Detta får att ge inspiration och information om regionens nuvarande och kommande
arbetsmarknad och dess behov. Katrineholms kommun är en flitig användare av
Arbetsmarknadskunskap.
En annan funktion som det fårs en dialog med är funktion verksamhetschef, regionalt stöd
inom socialtjänst och vård, som finns får hela länet och som även är ansvarig får FoU:s
verksamhet. Den funktionen är en viktig länk både mot olika politiska konstruktioner men
även mot tjänstemän. Under 2017 har regional process ledare haft regelbundna möten med
verksamhetschefen.
Målu ppfyllelse

Marknadsfåringen är en del i målmatrisen som det arbetas aktivt med. Arbetet med
målmatrisen är långsiktligt. Som tidigare nämnts planeras det alltid in en gemensam temadag
får regional och lokala styrgrupper. Temat får dagen är ett led får det som arbetats fram får
målmatrisen.
Övrigt vad gäller effekter av målen är det ökade intresset som finns från studeranden att vilja
fullfålja sina studier får att kunna få ett diplom. Diplomet i sig har även stärkt
språkutvecklingen. Frågan om diplomets vara eller ej har haft och har ett starkt fokus över
hela landet. Ett nationellt beslut togs under året att diplomet ska finnas kvar. Även ett
nationellt beslut togs om svenska och samhällskunskap.
En mall har sen tidigare utarbetats får uppfåljning av exempelvis antal studeranden, hur
många har utbildats i Vårdpedagogik och handledning 100 poäng. Den mallen är under
revidering får att bättre fålja de uppsatta målen. Det vi ändå kan se är att antal sökanden samt
antal examinerade till Vård- och omsorgsprogrammet är konstant.
Uppföljning av samverkan

Som tidigare nämnts har arbetet stärkts i den regionala styrgruppen sen återcertifieringen. En
större uppslutning finns till mötena men önskvärt är ytterligare medverkan. Antal möten får
regional styrgrupp, är sex/år inklusive en temadag.
Fokus på mötena har varit den regionala självskattningen, dokument kvalitetskontroll,
regional utveckling, årets handledare, språkombudsutbildare, VO-collegeveckan,
uppfåljning av pågående arbete i olika arbetsgrupper samt planering av temadagen. Grunden
får allt arbete är den målmatris som finns och som det arbetas aktivt med.
Arbetet med den regionala utvecklingen startade under 2016 och har även fortsatt under 2017
med fokus på hur VO-College kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet
mellan skola och arbetsliv. Ett nytt uppdaterat material får den regionala självskattningen har
utarbetats nationellt och kommer att arbetas med under 2018. Områden sen tidigare att arbeta
med i länet är samverkan med Mälardalens högskola, Regionfårbundet Sörmland,
Arbetsfårmedlingen. Andra fortsatta utvecklingsområden är även andra utfårare än
kommunala samt spridande av kunskap över framgångar.
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Utbildning av språkutveckling har tagits över av VO-College nationellt. I vårt län samverkar
Oxelösund, Eskilstuna samt Trosa kommun i ett ESF projekt via Regionfårbundet i frågan.
Syftet med språkombudsutbildare är att de i sin tur ska bedriva lokal utbildning för blivande
språkombud. Språkombuden ska fungera som nyckelpersoner för gemensam språkutveckling
på arbetsplatsen inom äldreomsorg och om omsorger får personer med funktionsnedsättningar. Stöd kan även ges enskilt till kollegor som behöver det. Frågan har diskuterats i
regional styrgrupp ett flertal tillfällen. Önskvärt vore en gemensam plan får språkutveckling i
länet.
En nationell fråga som även varit i fokus under 2017 är jämnare könsbalans i arbetslivet och
på utbildningarna. Den frågan har till viss del varit aktuell för den regionala styrgruppen
under 2017. En bra input i länet är den elevanslutning som finns på KTC 5 och Vård- och
omsorgsprogrammet i Katrineholm. "KTC Vård- och omsorgsprogrammet har en större andel
manliga elever än riket, 29% av eleverna är män jämfört med 19% i övriga riket. Skolan och
kommunen arbetar aktivt för att könsneutralisera val till gymnasieskolan.
Studie- och yrkesvägledarna presenterar Vård- och omsorgsprogrammet som ett brett program
med olika utgångar i form av arbete och vidareutbildning efter avslutat program. KTC arbetar
målinriktat för att programmets stämpel som "tj ej program" ska tvättas bort. Istället talas det
om att skolans elever bör spegla bilden av samhället i övrigt med såväl kvinnor som män och
människor med olika nationallitet och ursprung". Det bör även nämnas att KTC har
nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2018.

Kort beskrivning av det lokala styrgruppsarbetet
Strängnäs:
Fokus har varit på den lokala målmatrisen exempelvis samverkan mellan de olika parterna
som finns lokalt, hur man kan öka attraktiviteten till vårdutbildningarna? Frågor om
validering och APL-platser. Strängnäs har även instiftade 2016 ett eget vandringspris för årets
handledare får att uppmuntra och öka attraktiviteten för vård- och omsorgsarbetet. Fortsatta
diskussionsfrågor. Den fortsatta utmaningen består i det fortsatta arbetet att ge förutsättningar
får att verksamheternas behov av kompetensförsörjning tryggas.

Eskilstuna:
Sammansättningen i den lokala styrgruppen i Eskilstuna har under 2017 varit stabil. Förutom
att en ny ordförande tillträdde under våren, så har det varit i stort sett samma deltagare under
hela året. Styrgruppen har under året arbetet utifrån sitt årshjul. Teman som fanns med i
årshjulet och som har diskuterats är:
• Styrgruppen roll
• Samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare
• Arbetsmarknadens behov
• Marknadsföring av yrkesområdet
En fråga som diskuteras mycket är tillgången till APL-platser. Det är svårt att Ta fram APLplatser till alla elever.
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Därför bildades en arbetsgrupp lokalt i Eskilstuna för att stukturera upp samt samverka kring
APL-platserna. I arbetsgruppen ingår arbetsgivare och utbildningsanordnare. Arbetsgruppen
kommer att fortsätta sitt arbete under 2018.
Under Vård- och omsorgscollegeveckan genomförde styrgruppen i Eskilstuna en minimässa
där arbetsgivare och utbildningsanordnare bjöd in elever på Vård- och omsorgsutbildningarna
i Eskilstuna, både ungdoms- och vuxenelever. Minirnässan blev väldigt lyckad.
För att underlätta för nya mediernar som börjar i styrguppen har ett introduktionsmaterial
tagits fram där det bl a finns information om VO-College organisation, roll, verksamhet samt
vad det innebär att ingå i en styrgrupp. Uppdraget kom från regional styrgrupp. Materialet ska
presenteras för regional styrgrupp våren 2018.

Katrineholm/FlenNingåker:
Under året har arbetet inletts med flytt av fd Ellwynska skolan till KTC som är en del av
Duveholmsgymnasiet. Flytten gick bra, lite omställning för lärare och elever till nya lokalerna
Nya former behöver arbetas fram bl a har ett arbete startat för att se över yrkesutgångar till
Vård- och omsorgsprogrammet samt hur man på bästa sätt ska genomföra
handledarutbildingen. Övrigt arbete i styrgruppen har varit bristen på API-platser och hur det
på bästa sätt kan lösas samt fortsatt styrning mot målen. Flera är också nya i styrgruppen och
tid behövs för kännedom om både VO-College samt uppdraget.

Södra länsdelen:
Områden som har prioriterats är:
• Utbilda handledare; Handledarutbildning har genomförts och arbetet kring
praktikplatser har fortlöpt med fokus att arbetsplatser ska ta emot fler genom en god
planering och spridning av praktikperioder.
•

Gemensamma mötesplatser; Programråd har genomförts där fokus var att attrahera
unga att söka till Vård- och omsorgsprogrammet. Planering av mässa som sker 7 mars
2018 har inletts. Framtidens utbildningsmässa är ett initiativ av Campus Nyköping,
Arbetsförmedlingen Södra Sörmland samt Campus Oxelösund. Mässan syftar till att
sprida information om de utbildningsmöjligheter som finns i främst Södermanland.
Övrigt:
Lokalt college Södra länsdelen har under 2017 arbetat med roller och uppdrag.
Styrgruppen har även belyst och vill veta mer om det arbetssätt som Katrineholm har
med vårdinformatörer. Vårdinformatörer ska hjälpa till att locka folk till yrken inom
vård och omsorg. Budskapet ska spridas på skolor och mässor ev på andra platser där
mycket människor rör sig. En satsning för att väcka intresset för vårdyrket. Arbetet
fortsätter under 2018.
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Redovisning av arbetet för regional APL grupp 6
Gruppen har haft fyra möten under året. Arbetsgruppen består av olika yrkesgrupper
(arbetsgivare, APL-smordnare lärare), vilket gör att man behöver ha möten utifrån olika
arbetsuppdrag. Det har under året tillkommit och avgått medlemmar i gruppen.
Arbetsgruppen arbetar efter ett årshjul. Där är det exempelvis inlagt när utbildarna senast
ska lämna in beställnigen på APL- platser och när arbetsgivarna ska återkoppla
beställningen.
Arbetsgruppen har haft två specifika uppdrag från regional styrgrupp. Det ena har varit
kartläggning och flödesschema. Det andra uppdraget var innehåll i kurser och planering
av APL.
Syftet med uppdraget kartläggning och flödesscheman var att det behövdes samordna
utbildningsanordnamas APL-perioder och för att få en översikt och kunna överlappa och
använda hela terminen för APL- placeringar.
Syftet md uppdraget innehåll i kurser och planering var att det behövdes en kartläggning
av hur utbildningsanordnarna på Vård- och omsorgsprogrammet för ungdom och
vuxenutbildningen lägger upp sina kurser och hur APL placeringarnas längd och
fördelning ser ut koppla till kurs.
Övrigt som arbetsgruppen har arbetat med är revidering av bedömningsdokument,
riskbedömning inklusive en riskbedömningsblankett samt utvärderingsdokument.
Säkerhetsrisker inför APL placeringar finns och frågan har lyfts i regional styrgrupp.
Problematik som finns är droger, psykisk ohälsa mycket hög frånvaro och språkliga
problem.
En utökning har också skett av användare till KliPP?

Redovisning av arbetet för regional arbetsgrupp anställningsbarhet
Gruppen består av arbetsgivarrepresentanter från olika delar av länet. Under hösten
påbörjades arbetet med att kartlägga vad de olika arbetsgivaran har för kriterier för att
vara anställningsbar. Arbetet fortsätter under 2018.

6
7

APL = Arbetsplats förlagt lärande
KliPP= Ett verktyg för praktikplaceringar
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Vård och omsorgscollege - resultat 2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetsbidrag NSV
Övriga intäkter
Överskott från tidigare år
Summa int,ä kter

Budget 2017
Tkr
500

'-'tfa1l2017
Tkr
500

SOO

103
603

Kostnader
Tjänsteköp processledare
Temadag
Licenser/fören ingsavgift
Möten
Konsultarvode, spec utredningar
Resor
Övriga främmande tjänster
Summa kostnader
Resultat 2016

tkr
-477*
-15
-43
-32
-100
-8
93*
582
21

*477 tkr innehåller 93 tkr för tjänsteköp 2016.

I tjänsten
Anneli Trobeck
Regional ordförande

Monica Andersson
Processledare
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Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 1 mars 2018, Hotell Malmköping, Malmköping, kl. 13.00-

15.45
Justerad paragraf: § 8 justerades omedelbart vid sammanträdet.
Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Sarita Hotti (S), ledamot,
Carl Werner (MP), ledamot
Christina Södling (S), ersättare
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Lars Härnström (M), ersättare

Förhindrade:

Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Leif Lindström (S), ersättare
Göran Dahlström (S), ledamot
Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Johan Rocklind (S), ersättare
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Roger Tiefensee (C), ersättare

Övriga närvarande:

Christer Nodemar, (M), ersättare
Dag Bergentoft (M), ersättare
Tomas Baner, Flens kommun, tjänsteperson
Kristina Welin, Strängnäs kommun, tjänsteperson
Jacob Annerfors, Landstinget, tjänsteperson
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson
Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson
Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson
Mathias Hjelte (SKTM), tjänsteperson
Zana Zgog (SKTM), tjänsteperson
Emil Berglund (SKTM), tjänsteperson
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A.

Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sam manträdet.

B.

Upprop
Helena Fransson genomförde uppropet

c.

Val av justerare för sammanträdet
Urban Granström valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D.

Godkännande av dagordning
Direktionen godkände dagordningen med tillägg av övrig fråga om lokalisering för kommand e
sammanträde.

E.

Ärenden
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§ 5 Beslut inför samråd om Verksamhetsplan och budget

2019 (2020-2021)
Föredragande: Emma Ehrenkrona m.fl.
Bilaga: Förslag ti ll sa mrådsve rsion av Verksa mhetsplan och bu dget 2019 (2020-21)

Beslut

Direktionen föreslog medlemmarna att med utgångspunkt i årsredovisning och
trafikbokslut för 2017 samt upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21)
uppskatta sin ambitionsnivå för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag.
Direktionen uppmanade medlemmarna att inkomma med sin trafikbeställning före den 25 maj och
som senast i samband med respektive medlems sista kommunstyrelse/landstingsstyrelse sista möte
för terminen.
Direktionen noterade att arbete med fastställande av formerna för kommunernas motsvarighet till
trafikbeställningar (tillköp) till regionen för år 2019 och framåt pågår.
Ärende
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och
tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Här utöver har medlemmarna under 2014 överlåtit
vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Frågor om budget och
ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat framgår att direktionen
varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som medlemmarna
beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska samråda med
medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska därefter fastställa
budgeten senast den 15 maj.
Vid direktionens sammanträde den 3 maj 2018 kommer Verksamhetsplan och budget 2019 (202021) att behandlas. Beslut tas då om de länsgemensamma kostnaderna kopplat till den allmänna
trafiken . Innan dess, under mars och april är samråd är inplanerade att ske. Syftet med samråden är
en, med fokus på den individuella medlemmen, genomgång och diskussion utifrån Årsredovisning,
Trafikbokslut och Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-2021). Samrådet ska även ses som en
grund inför Trafikbeställningen för 2019. Samrådet avser både den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken. Medlemmarna ombeds därefter att inkomma med sin trafikbeställning före den
25 maj och som senast i samband med respektive medlems sista kommunstyrelse/
landstingsstyrelse sista möte för terminen.
Som följd av trafikbeställningarna planeras därefter trafiken och komplettering sker sedan av
de delar av Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) som avser trafikkostnader och
biljettintäkter. Denna planeras behandlas vid direktionens sista sammanträde 2018.
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Perioden kommer att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybild ad
Region Sörm land, vilken har hög påverkan på Myndighetens organisation men lägre påverkan på
verksamheten i sig . Under plan perioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat
förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt
medborgar- och samhä llsnyttofokus genom förändringsprocessen. Detta medför att vi föreslår
direktionen notera att arbete med fastställande av formerna för kommunernas motsvarighet till
trafikbeställningar (tillköp) till regionen för år 2019 och framåt pågår.
Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad
kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden
kommer ett uppsökande arbete att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som
är relevanta och attraktiva. De bästa ambassadörerna är våra befintliga resenärer som
rekommenderar vår tjänst till andra och insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras
under perioden. Myndigheten kommer dessutom att fortsätta förbättra tjänsten genom att
använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av
produkt. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan
ombordköp minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och
tillgänglighet är två centrala begrepp för Myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de
kommande åren.
Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter som karaktäriseras
av hög servicekänsla, ti llgänglighet och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser
verksamheten är framgångsfaktorer som främjar kundnöjdheten och fö ljs upp genom dagliga
kund undersökningar samt genom statistik från in kommande kundsynpunkter avseende
bemötande. Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern
kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led
möta kundernas behov. Även Movingo kundservice kommer under perioden fortsatt att utvärderas
för att säkerställa att fastställda servicenivåer hålls.
Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad
samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi
kommer de närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag
och förare.
Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och
utanför länet. Det gäl ler exempe lvis beslut om etablering av Ostlänken, infasningen av nya tåg
inklusive ytterligare utbudsförbättringar, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavta l samt arbetet
inom ramen för En Bättre Sits.
Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svea landsbanan kommer under perioden
medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela
systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis
störningar i trafiken, under perioden främst p.g.a. banarbeten på Getingmidjan strax söder om
Stockholm C med totalavstängningar sommartid som följd.

\i.
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Samtliga busstrafikavtal som Myndigheten har i Sörm land löper ut inom en treårsperiod mellan
augusti 2019 och december 2021. Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i
Sörm land, skärgårdstrafik i Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva
upphandlas. Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att säkerstä lla
den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörm lands
medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt
kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala
tågtrafiken, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling
mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen, samordn ing av allmän och
särskild kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation .
En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonom i där intäkter
och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden.
Noggrann följsamhet avseende kostnad sutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönen ivåer
och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.
Trafikkostnader är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 procent och från och med
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent.
Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörm landstaxan har inte gett den
resenärsutvecklingen som Myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av period kort och ger i stort
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig und er planperioden.
2019 går vi in i Region Sörmland med oföränd rad ve rksamhet men med ny organisation.
Inriktningen är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi
tro r på att det ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhä llsnyttofokus.
Som referensmaterial till medlemmarnas trafikbeställningar bifogas nedan Budget 2019 (2020-21)
fördelad per medlem i enlighet med Avtal för fördelning av ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland respektive Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands
Kollektivtrafikmynd ighet. Fördelningen är per medlem totalt samt uppdelat på allmän respektive
särskild ko llektivtrafik:
Tolnl
not1okostnad
Modlem

Utfall 2011

Budget 2018

156

:~a~st2~'!:

'"

Budgc t 20 t9

Plan 2020

Plan 2021
196 376

~
7
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Nettokostnad
ollml1n

Modlom

Utfa ll 2017

Budget 2018

:~a~~::

Budgal 2019

Utfall 2011

Budget 2018

Faststtllld
plan 2019

Budget 2019

Pion 2020

Plan 2021

Plin 2020

Pla n 2021

Nettokostnad

5I1rsklld
Modlem

SUMMA

130

Direktionen föreslås föreslå medlemmarna att med utgångspunkt i årsredovisning och
trafikbokslut för 2017 samt upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21)
uppskatta sin amb itionsn ivå för Sörm lands KO llektivtrafikmyndighets uppdrag.
Direktionen föresl ås uppmana med lemmarna att inkomma med sin trafikbeställning före den 25
maj och so m senast i samband med respektive med lems sista kommunstyrelse/ landstingsstyrelse
möte för terminen.
Avslutn ingsvis föreslås direktionen notera att arbete med fastställande av formerna för
kommunernas motsvarighet till trafikbeställningar (tillköp) till regionen för år 2019 och fram åt
pågår.
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F.

Övriga frågor

Direktionen beslutade att flytta direktionsmötet den 3 maj från Hote ll Malmköping i Ma lmköping
till Stockholm i anslutning till Mälardalsrådets möte.

G.

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

r'

t"--

--H
l
Helena Fransson
Sekreterare

Justeras
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Sammanfattning
Perioden kommer att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybildad
Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på
verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat
förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt
medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen.
Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva
noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping,
Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala.
Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad
kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden
kommer ett uppsökande arbete att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som är
relevanta och attraktiva. De bästa ambassadörerna är våra befintliga resenärer som rekommenderar
vår tjänst till andra och insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under perioden.
Myndigheten kommer dessutom att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla
befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. Genom att fortsätta
kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp minimeras och ge
förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp
för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren.
Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter som karaktäriseras av
hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser
verksamheten är framgångsfaktorer som främjar kundnöjdheten och följs upp genom dagliga
kundundersökningar samt genom statistik från inkommande kundsynpunkter avseende bemötande.
Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll,
coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov.
Även Movingo kundservice kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa att
fastställda servicenivåer hålls.
Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning
av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi kommer de
närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare.
Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför
länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive
ytterligare utbudsförbättringar, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt arbetet inom ramen för
En Bättre Sits.
Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden medborgare
till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges
redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i trafiken,
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under perioden främst p.g.a. banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm C med
totalavstängningar sommartid som följd.
Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti
2019 och december 2021. Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland,
skärgårdstrafik i Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas.
Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att säkerställa den fortsatta
trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands medborgare kan leva, växa
och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga
aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till
kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de regionala
och lokala utvecklingsmålen, samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och utvecklad
trafikinformation.
En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden.
Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer
och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.
Trafikkostnader är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 procent och från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent.
Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den
resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden.
2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det ger
de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus.
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Myndighetens projektportfölj november 2017.
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Inledning
Sörmlands läns kommuner och
medborgare finns som en del i en
växande Mälardalsregion, med ett
gynnsamt läge, omgiven av andra
attraktiva län och kommuner som vi
knyter funktionella band till men som
också
driver
kostnaden
för
kollektivtrafik. Sörmlands gynnsamma
läge innebär även fortsatt utmaning och
den förväntade utvecklingen handlar
om regionbildning.
Planperioden inleds med att en nybildad
Region Sörmland konstitueras vilken har
hög påverkan på myndighetens
organisation, men lägre påverkan på verksamheten i sig.
Trafiksystemet kommer fortsätta att utvecklas, främst i relationer till och från Stockholm och
Södertälje, men även mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, NyköpingNorrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/ Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala.
Under 2017 gjordes 11,6 miljoner påstigningar i den busstrafik som upphandlats av myndigheten. Till
detta kommer drygt 2,9 miljoner påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland och mer
än 400 000 resor i den särskilda kollektivtrafiken. Många perspektiv måste tillgodoses med fyra
järnvägar som trafikerar länet, busstrafik som varje dag kör knappt 6 000 mil på länets vägar och
dagligen även drygt 1 000 serviceresor.
I omvärlden märks en fortsatt medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större
avkall på snabbhet och bekvämlighet. I kommunerna runt om i landet och länet ser myndigheten en
ökad medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se
en förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel även fortsatt får en ökad
prioritet. Kompletterande strategier som justerad reseförmån, parkeringspolicy, busskörfält och
vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Den mycket höga
användningen av förnybara drivmedel i myndighetens verksamhet kommer under planperioden att
fortsätta öka med avsikt att nå 100 procent förnybara drivmedel 2021.
Under perioden 2019-2021 kommer även resandet i den allmänna kollektivtrafiken sannolikt att
fortsätta öka. Om än inte ett mål i sig, så kommer sannolikt resandet även i den särskilda
kollektivtrafiken att öka. Detta inte minst på grund av länets fortsatta befolkningsökning och
befolkningens allt längre livsålder.
Under perioden kommer effekterna av den förändrade affärsmodellen kopplat till Mälardalens
regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är
sedan 2017 lanserade och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas från och med 2019,
och trafikera delar av systemet.
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Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden medborgare
till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela systemet ges
redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i trafiken,
under perioden främst på grund av banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm C med
totalavstängningar sommartid som följd.
Än mer oanade effekter står nationens och regionens kommande stora infrastrukturprojekt Ostlänken
för och med en planerad invigning långt bortom denna planperiod. Regionaltågstrafikens intressen
behöver bevakas så att den nya Ostlänken också får ges nyttor i regionen – och inte bara för
höghastighetstågen mellan ändpunkterna. En översyn av prioriteringskriterierna och hela
kapacitetstilldelningen är för övrigt också angeläget för det konventionella järnvägsnätet och en av de
viktigaste strategiska frågorna under perioden.
Mer internt på myndigheten kommer ett fortsatt omfattande arbete med upphandlingar att fortgå,
och under planperioden kommer busstrafik och andra tjänster inom ramen för nya avtal att träda i
kraft. Även skärgårdstrafiken och serviceresor är åter igen aktuella för upphandling under perioden.
Andra prioriterade satsningar handlar om att fortsätta arbetet för att säkerställa bland annat
kundnöjdhet och digitalisering. Inom ramen för effektiv organisation kommer samordningen av
trafiken och kringtjänster att utvecklas och så även automatisering av delar inom
kundinformationssystem. Tankarna om att utreda möjligheterna för, och i mindre skala, testa helt nya
trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar bör kunna genomföras såväl med autonoma
fordon i sikte bortom planperioden, som med förarledda sådana under densamma.
Inom det ekonomiska perspektivet kommer myndigheten även inom denna planperiod att ha
kostnadskontroll och bedriva verksamheten inom den senare beslutade budgeten inklusive eventuell
annan finansierad verksamhet.

Under planperioden kommer regionens beställda tåg att börja levereras och driftsättas.
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Uppdrag och styrsystem
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och
tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Härutöver har medlemmarna under 2014 och
fortsatt överlåtit vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten.
Till sin hjälp har myndigheten bland annat lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt Förbundsordning
med bilagor såsom Avtal om fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland samt
Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I enlighet med
lagstiftningen ska myndigheten bland annat regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål
för den regionala kollektivtrafiken, verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla
resenärsgrupper, verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet samt fatta beslut om allmän
trafikplikt.
Myndigheten har tidigare, och pågående, utvecklat ”Kartan” där myndighetens processer har
identifierats och adresserats. Till stöd finns även myndighetens fastställda policys med tillhörande
styrande dokument.

Ekonomisk styrning
Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat
framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som
medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska vidare
fastställa budgeten senast den 15 maj årligen.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och de nio kommunerna, har
sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i
Sörmland. Den nya modellen ger medlemmarna en högre
grad av inflytande och varje medlem påverkar
verksamhetens
ekonomiska
utfall
genom
sin
trafikbeställning.

Syfte och årlig process
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) är ett
styrande dokument för att fokusera och följa upp
myndighetens åtagande och uppgifter.
En tidig version av Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) upprättas och hanteras vid
myndighetens första direktionssammanträde årligen. I år sker det den 1 mars 2018. Denna finns sedan
med till samråden med medlemmarna, vilka sedan genomförs under mars och april 2018.
Den 3 maj 2018 planeras sedan Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) för den
länsgemensamma verksamheten att fastställas.
Den 21 november 2018 hanteras sedan den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-21) utifrån de av medlemmarna ingivna trafikbeställningarna.
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Mål för perioden 2019 (2020-21)
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets vision - LEVA, VÄXA, VERKA - utgår från Sörmlandsstrategins
övergripande vision. Utifrån visionen återfinns sedan därtill hörande mål för verksamheten i såväl
myndighetens trafikförsörjningsprogram som i beslutade kvalitetsmål och finansiella mål vilka samtliga
tre målområden redovisas för närmare i detta avsnitt.
Måluppfyllelsen följs upp och värderas vid bokslut utifrån en samlad bedömning innehållande, dels en
kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse inom respektive målområde och totalt, dels följande
redovisade indikatorer och mått för måluppfyllelse per område. En närmare redovisning av
funktionsmålen återfinns i Trafikförsörjningsprogrammet under Bilaga 1 ”Uppföljning av mål för
kollektivtrafiken i Sörmland”.
Som följd av den initierade regionbildningen kommer verksamheten med all sannolikhet planeras och
följas upp utifrån en annan målstyrningsmodell verksamhetsåret 2019.

Bildtext: Sammanfattande bild av myndighetens bedömda måluppfyllelse för verksamhetsåret 2019 illustreras
här i form av Huset. Här visas indikatorerna för de fyra funktionsmålen; Funktionell kollektivtrafik , Attraktiv
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik och Tillgänglig kollektivtrafik samt indikatorer för finansiella mål,
kvalitetsmål och medarbetarmål. Sammantaget är de bedömningsgrund för myndighetens måluppfyllelse.
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Målområde; Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Myndighetens övergripande mål och nyckeltal för kollektivtrafiken återfinns i den målmodell, som
framgår av trafikförsörjningsprogrammet och som beslutades av direktionen den 12 maj 2017. Det
övergripande målet formuleras är Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Utifrån detta har
fyra funktionsmål identifierats, inom vilken kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030.





Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling
Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet
Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad
Tillgänglig kollektivtrafik - erbjuder goda resmöjligheter

Nedan kan du se mål och mått för måluppfyllelse för verksamhetsåret för respektive funktionsmål.

Attraktiv kollektivtrafik En kollektivtrafik som är användarvänlig med hög kvalitet
Mål

Indikatorer
(kursiverade
indikatorer för
samråd och
ett antal
under
utveckling)

Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka
Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet och
samordnat
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för resenären
Antal påstigande Allmän kollektivtrafik (tåg plus buss)
Nuläge: kompletteras när tågstatistiken kommer
Önskat läge 2019: kompletteras
Önskat läge 2020: 15 000 000
Önskat läge 2021: kompletteras
Antal resor per invånare (tåg plus buss)
Nuläge: kompletteras
Önskat läge 2019: kompletteras
Önskat läge 2020: 50,3
Önskat läge 2021: kompletteras
Kundupplevd kvalitet, nöjdhet - se kvalitetsmål 1-4 nedan.
Punktlighet – för tåg- och busstrafiken används olika
mätmetoder, siffrorna är därmed inte jämförbara.
Tåg (Källa: SJ) (+5 min)
Punktlighet nuläge: 87% (Svealandsbanan), 89% (Sörmlandspilen)
och 93% och (Nyköpingsbanan) 94% (UVEN)
Önskat läge 2019: 92%
Önskat läge 2020: 95%
Önskat läge 2021: 95%
Buss (-1/+3 min)
Punktlighet nuläge: 78.5 % (2017)
Önskat läge 2019: 80%
Önskat läge 2020: 82%
Önskat läge 2021: 85%
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Effektiv kollektivtrafik En kollektivtrafik som är hållbar och samordnad
Mål

Indikatorer
(kursiverade
indikatorer för
samråd och
ett antal
under
utveckling)

Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för ökad kostnadseffektivitet
Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att energieffektiviteten ökar och att
miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar.
Beläggning tåg (mäts senare)
Beläggning Buss
Nuläge: 8.1
Önskat läge 2019: 8.2
Önskat läge 2020: 8.4
Önskat läge 2021: 8.6
Samordningsvinst i procent(Servicetrafik)
Nuläge: 21.8
Önskat läge 2019: 23
Önskat läge 2020: 25
Önskat läge 2021:26
Nettokostnad per invånare (enbart busstrafik upphandlingseffekt påverkar)
Nuläge: 1135 kr
Önskat läge 2019: 1240 kr
Önskat läge 2020: 1360 kr
Önskat läge 2021: 1400 kr
Nettokostnad per personkilometer (enbart busstrafik upphandlingseffekt påverkar)
Nuläge: 2.54 kr
Önskat läge 2019: 2.70 kr
Önskat läge 2020: 2.90 kr
Önskat läge 2021: 2.95 kr
Kostnadstäckning (enbart busstrafik - upphandlingseffekt
påverkar)
Nuläge: 32 %
Önskat läge 2019: 30 %
Önskat läge 2020: 30 %
Önskat läge 2021: 30 %
Förnybara bränslen, km (enbart busstrafik)
Nuläge: 99.1 %
Önskat läge 2019: 99.2%
Önskat läge 2020: 99.5%
Önskat läge 2021: 100%
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Förnybara bränslen, km (Särskild Kollektivtrafik)
Nuläge: 88 %
Önskat läge 2019: 90 %
Önskat läge 2020: 95 %
Önskat läge 2021: 100 %
Energianvändning (enbart busstrafik)
Nuläge: 3.6 kwh/fordonskm
Önskat läge 2019: 3.4 kwh/fordonskm
Önskat läge 2020: 3.0 kwh/fordonskm
Önskat läge 2021: 2.8 kwh/fordonskm

Funktionell kollektivtrafik En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling
Mål

Indikatorer
(kursiverade
indikatorer för
samråd och ett
antal under
utveckling)

Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet samt
stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion.
Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner
och regionala nodstäder.
Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner
genom att skapa ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader.
Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer och
hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik.
Marknadsandel i starka stråk
Nuläge (2014): 24 % totalt i starka stråk
Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk
Ny mätning planeras att göras under 2019
Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018.
Resmöjligheter till närmaste kommuncenter
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018.

Tillgänglig kollektivtrafik En kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter
Mål
Indikatorer

Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet
Utbudskilometer per invånare
Nuläge: Kompletteras när tågstatistiken kommer
Önskat läge 2019: kompletteras
Önskat läge 2020: kompletteras
Önskat läge 2021: kompletteras
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Fordon, andel tillgänglighetsanpassade ▲
Nuläge: 98 %
Önskat läge 2019: 98%
Önskat läge 2020: 99%
Önskat läge 2021: 100%
Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade
Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer och
hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker,
Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år 2025.
Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per
dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022.
I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara
tillgänglighetsanpassade senast år 2020

Målområde; Kvalitetsmål
Standarden i kvalitetsmålen, inklusive det som erfordras för att uppfylla krav på produkt, upprättas för
relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen står i överensstämmelse med
kvalitetspolicyn.

Mål 1

Kundnöjdheten avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till
68 procent år 2021.

Delmål

2019: 64 procent

Kommentar

Kundernas nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 60
procent. Motsvarande mått för riket via KOLLBAR var 58 procent.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

Mål 2

2020: 66 procent

2021: 68 procent

Allmänhetens nöjdhet avseende den allmänna kollektivtrafiken har
ökat till 57 procent år 2021.

Delmål

2019: 53 procent

2020: 55 procent

2021: 57 procent

Kommentar

Allmänhetens nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 49
procent. Motsvarande mått för riket via KOLLBAR var 51 procent.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

Sida 12 av 43

326

Mål 3

Kundnöjdheten avseende Serviceresor har värdet 4,6 av högst 5
möjliga år 2021.

Delmål

2019: Värde 4,4

Kommentar

Kundnöjdheten avseende Serviceresor hade värde 4,17 (83 %) år 2017. Motsvarande
mått för riket via ANBARO uppgick till 92 procents nöjdhet med resan.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

Mål 4

2020: Värde 4,5

2021: Värde 4,6

Kundnöjdheten avseende bokning av resor har värdet 4,6 av högst 5
möjliga år 2021.

Delmål

2019: Värde 4,4

Kommentar

Kundnöjdheten avseende bokning av resor hade värde 4,28 (86 %) år 2017.
Motsvarande mått för riket via ANBARO uppgick till 86 procents nöjdhet med
bokningen.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

Mål 5

2020: Värde 4,5

2021: Värde 4,6

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) uppgår år 2021 till 85.

Delmål

2019: HME 83

2020: HME 84

Kommentar

HME 2017 var 80. HME mätningar genomförs årligen.

Vision

Visionen är att ha ett HME på 100.

2021: HME 85
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Målområde; Finansiella mål
Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin
verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för
medlemmarna.

God ekonomisk hushållning
Mål 1

• Årets resultat ska vara positivt.

Mål 2

• Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten.

Mål 3

• Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
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Verksamheten ur olika perspektiv under perioden 2019 (2020-2021)
Medborgarperspektivet
Medborgarperspektivet speglar resenärer och medborgares behov och önskemål. Myndighetens
verktyg är bland annat information och kommunikationsinsatser, försäljningskanaler,
informationskanaler och uppföljning av våra trafikavtal samt relationen till våra trafikbolag för att
säkerställa att de tjänster som vi erbjuder ger högsta resenärsnytta.
Verksamheten ska präglas av öppenhet och transparens. Invånare och resenärer ska uppleva att det
är enkelt att ha insyn i verksamheten och förstå hur de kan påverka. Resenären ska uppleva att det är
lätt att få information om kollektivtrafiken, att tjänsten är enkel att använda, att det är lätt att komma
i kontakt med verksamheten och att de får ett gott bemötande.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och allas lika värde ska genomsyra i mötet med samtliga
resenärer och invånare. Ansvaret för tillgänglighetsfrågor i länet är fördelat på flera olika parter.
Myndigheten har en roll när det gäller samordning av dessa frågor och samverkan med berörda
aktörer. För att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler så sker samverkan med kommuner och
Trafikverket.

Verksamhetsaktiviteter under perioden
För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten
fortsätta skaffa kunskap om vad resenärer och invånare efterfrågar. Genom olika metoder för
undersökningar ska vi få en fördjupad kunskap om resenärers och presumtiva resenärers behov och
drivkrafter för att sedan matcha dessa mot tjänsteerbjudanden. På detta sätt är det kunden som sätter
agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas. Målet är att göra kunden delaktig i
utvecklingsarbetet av kollektivtrafiken där affärsnytta skapas genom att tjänsteerbjudandet säkras.
En metod för att göra detta på ett systematiskt sätt är att göra ett varumärkesarbete, vilket är ett
verktyg för att göra verksamheten än mer kunddriven. Varumärket är de uppfattningar, känslor och
tankar omvärlden får när de ser och hör en produkt eller tjänst - bilden av verksamheten, anseendet.
Ett varumärkesarbete innebär att definiera vilka vi är och vilket behov vi ska fylla. I det arbetet görs
undersökningar bland invånare och resenärer samt även kartläggningar och workshops internt i syfte
att ta fram en varumärkesstrategi som definiera vår tjänst och vad vi lovar att leverera till kunden.
Därefter behöver leveransen säkras, vilket innebär ett förankringsarbete i hela organisationen och
med alla som möter kunden. Under 2018 görs en förstudie för att komma fram till om och i så fall när
ett varumärkesarbete bör genomföras.
Ett uppsökande arbete kommer att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som är
relevanta och attraktiva.
En utmaning är att nå de resenärer som idag väljer bilen framför kollektivt resande. Myndigheten
behöver få kunskap om vilka faktorer som påverkar målgruppens transportval. Utifrån det kan
myndigheten arbeta med olika metoder i syfte att göra kollektivtrafiken attraktiv för denna målgrupp.
En primär målgrupp är befintliga resenärer. Vi behöver utveckla och förfina tjänsten efter befintliga
resenärers behov och önskemål. Nya resenärer får vi främst genom att fortsätta utveckla trafiken till
att bli så attraktiv som möjligt. De bästa ambassadörerna är befintliga resenärer som rekommenderar
våra tjänster till andra. Insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under perioden.
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Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla
befintliga tekniska system. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka möjligheten att köpa biljett
digitalt, kan köp av biljett ombord minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta
tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens
kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren. Då den digitala utvecklingen går snabbt
ser vi ett behov av att utveckla Sörmlandstrafikens webbplats till att bli än mer användarvänlig.
Servicecenter Sörmlands mål är att verksamheten kännetecknas av hög servicekänsla, tillgänglighet
och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser Servicecenter är viktiga för att uppnå nöjda
kunder. Målen följs upp genom dagliga kundundersökningar samt genom statistik från inkommande
kundsynpunkter. Servicecenter erbjuder kunder en hög servicenivå med personlig kontakt via telefon
dygnet runt. Målet är att 80 procent av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder och 99 procent av
alla samtal ska besvaras inom 120 sekunder. Ytterligare servicenivå för att möta kundernas behov är
att kundsynpunkter ska besvaras med ett första personligt svar inom två arbetsdagar.
Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll,
coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna. Medarbetare i Servicecenter ska ha en
god kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag. Introduktion och utbildning är därför viktiga
faktorer som ger medarbetare goda förutsättningar i sitt arbete, framförallt vid nyrekrytering. Vidare
ska Servicecenter Sörmland sträva efter att utveckla interna användarsystem, få fler kunder att
använda Appen Serviceresor samt se över vilka digitala kanaler som verksamheten ska finnas tillgänglig
på.
Movingo Kundservices verksamhet kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa
att fastställda servicenivåer uppfylls. Under 2018 kommer verksamheten få utökade arbetsuppgifter i
form av teknisk support när Movingo började säljas i egna försäljningskanaler och mellan 2019-2021
kan fler arbetsuppgifter bli aktuellt för Movingo Kundservice beroende på hur produkten utvecklas.
Myndigheten har ett eget försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna, som också fungerar som
informationspunkt till resenärer i allt högre grad. Butiken är traditionellt utformad och här ser vi att en
modernisering för att möta det allt större informationsbehovet är önskvärt. Butiken arbetar allt mer
med hjälp till självhjälp genom att guida invånare i användning av och köp i de digitala kanalerna.

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan
För att kunna göra ett systematiskt varumärkesarbete krävs personella och ekonomiska resurser som
i dagläget inte till fullo är kartlagda.
Ett behov kommer under perioden att finnas för att förbättra Sörmlandstrafikens webbplats.
Myndighetens egna fysiska försäljningsställe har ett behov att moderniseras och anpassas mer efter
kunders behov av information.
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Trafikförsörjningsperspektivet
Den regionala kollektivtrafikens uppgift är att erbjuda invånarna tillgänglighet till arbete, studier och
fritidsaktiviteter. Tågtrafik, landsbygds- och stadstrafik med buss, och anropsstyrd, allmän och
särskild kollektivtrafik samt skärgårdstrafik utgör det samlade trafikutbudet. En viktig del är
storregional samverkan med tåg genom Mälardalens trafik AB, MÄLAB och arbete genom
Mälardalsrådets En Bättre Sits, med en storregional trafikutvecklingsprocess.

Verksamhetsaktiviteter under perioden
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram pekar ut mål och inriktningar för den regionala
kollektivtrafiken fram till år 2030. Det programmet fokuserar i stor utsträckning på kollektivtrafikens
roll som verktyg för regional utveckling. Programmet visar på en starkare koppling mellan
kollektivtrafiken och de till regionala och lokala utvecklingsmålen. Programmet betonar också behovet
av förstärkt samverkan mellan myndigheten och andra aktörer i arbetet med utveckling av
kollektivtrafiken.
Utvecklingen av den regionala tågtrafiken, Ny Trafik 2017, fortsätter under planperioden med leverans
av nya järnvägsfordon från år 2019 vilket ger möjligheter för ytterligare utbudförbättringar. Samtidigt
utgör kapacitetsbristen på järnvägen i kombination med Trafikverkets prioriteringskriterier en rejäl risk
för utvecklingen av en attraktiv trafik med regionaltåg. Dessa risker behöver tydligt och frekvent
påtalas och lyftas i storregionala och nationella forum med målet att en översyn att
tilldelningsprocessen för tåglägen initieras och ökade medel för underhåll- och investeringar.
Förändringar är nödvändiga för att regionaltågen ska få bra förutsättningar i tilldelningen av kapacitet
och för full nytta av Ostlänken. Den regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på snabbare
förbindelser och tätare trafik i stråk med stora resbehov. En viktig del är integrera länets
busstrafiksystem med tillväxtorter i omkringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen,
Västerås/Eskilstuna och Norrköping/Linköping. De kommande åren ska arbetet med samordning av
allmän, linjelagd trafik och särskild, anropsstyrd kollektivtrafik intensifieras.
Fler resor med den allmänna kollektivtrafiken är en av nyckelfaktorerna för att öka städernas
attraktivitet. Utifrån kommunernas ambitioner för utbyggnad av städerna ska myndigheten utreda
förutsättningarna för att utveckla linjenätet i stadstrafiken i linje med kommunernas ambitioner.
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för
människor med funktionsvariation inte minst genom införandet av nya tekniska system. Under
planperioden vill myndigheten förstärka samverkan med länets kommuner och Trafikverket i syfte att
utveckla trafik och infrastruktur för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Andra strategier för att nå
målen är att stärka kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering, att differentiera
trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska målpunkter, att etablera
avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel samt att stimulera etablering av
trafik på rent kommersiell basis.
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Samtidigt avslutas 2018 ett utredningsarbete för utvecklingen av tågtrafiken på medellång sikt, det vill
säga för perioden efter övergångsavtalet. Arbetet under ledning av MÄLAB är ganska brett och
omfattar förutom trafikfrågor även affärsmodellen. Allt arbete kopplat till den regionala tågtrafiken
sker i samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland,
Örebro och Västmanland under ledning av MÄLAB.
Under planperioden 2019 (2020-2021) sker upphandling samt implementering av nya busstrafikavtal
för hela Sörmland. Först ut är avtalen för områdena södra och västra Sörmland med trafikstart i augusti
2019. Därefter följer trafikstart för område norra Sörmland i december 2020 och östra Sörmland i
december 2021. Detta arbete kommer att prägla planperioden i stor utsträckning och lägga grunden
för myndighetens fortsatta arbete de kommande tio åren. Med nya avtal för busstrafiken kommer
även myndighetens organisation att behöva anpassas för att möta upp ställda krav i avtalen. Det
kommer att krävas en stor arbetsinsats för att uppstartsarbetet och övergången mellan trafikavtal
genomförs utan negativ påverkan på trafik och för resenärer.
Under samma period kommer även nya avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i
Nyköping och Trosa kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner upphandlas och implementeras.
Myndigheten har upphandlat skolskjutstrafik för Nyköping, Strängnäs, Gnesta, Katrineholm och
Vingåker samt inom ramen för servicereseavtalet mindre delar av Eskilstunas skolskjutstrafik.
Upphandling av skolskjuts pågår för Nyköpings kommun med trafikstart augusti 2019. Att
myndigheten hanterar dessa avtal ger flera möjligheter till att komma i åtnjutande av samordning. Det
förefaller under planperioden inte aktuellt att myndigheten utökar verksamheten med frågor om
myndighetsutövning.
Det ovan beskrivna upphandlingsarbetet bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att
säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands
medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt
kollektivtrafiksystem. Januari 2022 beräknas som programmets slutdatum. Programmet ska även
utforma en kollektivtrafik i Sörmland som upplevs som mycket väl anpassad till kunders behov samt
samordnad och modern. Trafiken ska vara planerad och utformad så att miljöpåverkan minskar och
energieffektiviteten ökar. Myndighetens uppdrag att samordna och upphandla trafik i länet ger
möjlighet till fortsatt samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, såväl
avseende trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och
betallösningar. Utredningen av länets och kommunernas kompletteringstrafik kommer att
kompletteras med en utredning avseende den allmänna anropstyrda kollektivtrafiken. Detta kommer
att skapar förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen genom att trafikera lågt
belagda turer med mindre fordon och än bättre samordning.
För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras genomförs ett strukturerat
och adresserat arbete med avtalsuppföljning löpande och kommer så att fortsätta under perioden.
Dessutom kommer en större utbildningsinsats att bli aktuell inom den särskilda kollektivtrafiken under
2020 och 2021 med anledning av att det då är fem år sedan de första förarcertifieringarna
genomfördes och att det då är dags för en ny certifiering.
Samtliga fordon i Sörmlands buss- och serviceresetrafik drivs med förnybara drivmedel. I dagsläget
drivs inte alla fordon inom skolskjuts och skärgårdstrafiken av förnybara drivmedel. Myndigheten har
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och kommer så fortsatt att ställa krav på förnybara drivmedel i Skolskjutsavtalen. I kommande
trafikavtal för buss har högre buller- och miljökrav ställts för stadstrafiken. Hitintills är tolv eldrivna
bussar i drift i Sörmland och utvecklingen pekar åt ett sannolikt större antal eldrivna fordon i
stadstrafiken.
De senaste åren har befolkningen i Mälardalen vuxit i allt snabbare takt. Regionförbundet Sörmland
har under vintern 2016/17 tagit fram nya beräkningar gällande den förväntade utvecklingen av
arbetspendlingen i de starka stråken fram till 2050. Därefter har myndigheten gjort ett arbete med att
”översätta” dessa siffror till trafikbehoven. Resultatet utgör underlag för myndighetens och MÄLAB:s
arbete med etapp två för tågtrafiken men även för andra långsiktiga strategier. Utredningsarbetet
kring de framtida behoven kommer att fortsätta under planperioden.
Sedan 2015 har myndigheten en fastighetsplan som skapar förutsättningar för att arbeta systematiskt
med förvaltning av fastigheter som myndigheten är fastighetsägare till. Planen som beskriver behoven
av åtgärder på 10 års sikt har skapat en bra bild över åtgärder som genomförs årligen och vissa även
med allvarlighetsgrad. De största utmaningarna de närmsta åren blir ventilationssystemen,
kompressorer samt asfalttak som behöver bytas. Flera brister, men också energibesparande åtgärder
har identifierats. Genom utvecklingen av kollektivtrafiken finns behov av att se över depåernas storlek
och framtida kapacitet för att kunna tillhandahålla utrymme för en fortsatt utveckling av trafiken. Det
första steget av utvidgning av Eskilstuna depåns yta har genomförts och under planperioden kommer
ytterligare steg tas för att framtidssäkra depåns storlek. Inom de kommande åren ska
energiförsörjningen ses över om möjligheten att bli självförsörjande på el med hjälp av solpaneler.

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan
Det förhållandet att Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de
kommande åren får tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild
för tågtrafiken 2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när
grundläggande förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för
ökade kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna
periodkort.
Vidare har Trafikverket för avsikt att fortsätta anpassa banavgifterna till den nivå som järnvägslagen
förutsätter. Inför 2018 infördes en ny passageavgift på sträckan Järna-Gnesta vilket medförde en
betydande merkostnad för Gnestapendeln och Sörmlandspilen. Kostnadsökningen för Gnestapendeln
blir dock enbart ettårig då passavgiften efter beslut från Trafikverket försvinner 2019.
Inom planperioden kommer som tidigare beskrivits nya avtal för trafik att tecknas vilket kan komma
att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av kostnadsbilden.
Vad gäller trafikkostnaderna har dessa i budgeten justerats utifrån indexuppräkning, samt generella
antaganden om upphandlingseffekter.
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Medarbetarperspektivet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är en levande och lärande organisation med
mål att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Våra ledstjärnor är att ha
kunden i centrum, inta en strategisk ledning av kollektivtrafiken, ta tydligt ansvar för uppdraget och
skapa en effektiv organisation.
Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över att bidra till samhällsutvecklingen.
Våra medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas
i rätt riktning. Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss är vi måna om varandra, vi har roligt på
arbetet och vi har en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är lyhörda och visar medkänsla med
varandra inom myndigheten. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra.

Verksamhetsaktiviteter under perioden
2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det ger
de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus.

Målarbete
Arbete med att förtydliga och vid behov revidera varje enhets- och avdelningsmål fortsätter. Prioriterat
fokus på uppföljning samt de individuella målen.

Arbete mot diskriminering
Planen för lika rättigheter och möjligheter med tillhörande aktivitetsplan följs upp och revideras varje
år.

Säkrad kompetensförsörjning
Ledningen ska löpande se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta
strategiskt i frågan. Målet är att verksamheten har den kompetens och den medarbetarvolym den
behöver för att uppnå myndighetens mål.

Hållbar arbetsmiljö
Våra medarbetare ska trivas och må bra. Det är viktigt att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet
och ha närvarande chefer som följer upp detta. Våra lokala avtal ska bidra till god hälsa och motiverade
och engagerade medarbetare. Vi ska komma överens om vilka tillgänglighetsprinciper som ska gälla.
Vi ska följa upp sjukfrånvaro, frisknärvaro och genomföra flextidsavstämningar.

Gemensamma utbildningar
Förutom återkommande lagstadgade utbildningar såsom brandkunskap och Hjärt- och lungräddning
(HLR) prioriteras även andra gemensamma utbildningsinsatser i syfte att lära känna varandra och ge
bra förutsättningar för samverkan och tvärfunktionella arbetssätt.
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Intern samverkan, attraktiv arbetsgivare och trygga medarbetare
Vi kommer att fortsätta att arbeta för en god intern samverkan i hur vi arbetar tillsammans, i våra
enhets- och avdelningsmöten, i avstämningar respektive samtal chef och medarbetare samt i vår
fackliga samverkan. Vi kommer fortsätta med öppna inbjudningar till frukostmöten oavsett arbetsort
samt verksamhetsdagar i att brett samla medarbetare.
Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver engagemang och förståelse i vad medarbetarna ser hos oss.
Vad gör att medarbetarna rekommenderar oss? Vad är att vara en attraktiv arbetsgivare? Bygg vidare
på varumärket.
Vi tror på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för uppdraget och
tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet.
Särskilda aktiviteter i aktuell HR-plan kommer även att genomföras inom följande områden:






Attraktiv arbetsgivare
Professionella och lyhörda ledare
Hållbar arbetsmiljö
Aktivt medarbetarskap
Säkrad kompetensförsörjning

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan
Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov
och omfattning.
Förberedelser och effekt av bildandet av Region Sörmland den 1 januari 2019 medför svårighet att
uppskatta eventuella ekonomiska konsekvenser.
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Ekonomiskt perspektiv
Under det ekonomiska perspektivet finns information om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
ekonomiska läge, förväntad utveckling under perioden 2019 (2020-21) och risker samt finansiering
av myndighetens verksamhet.
Under 2019 fortsätter arbetet för en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.
Huvudverksamheten tillika huvudkostnaden vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är trafik som står
för merparten av myndighetens kostnader i budget för 2019. Som stöd för denna finns infrastruktur bland annat i form av depåer samt teknik, försäljningskanaler och medarbetare.
En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt
resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.

Ekonomiskt läge 2017
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets arbetar, med stöd av de finansiella målen, för att säkerställa en
långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna. Det ekonomiska utfallet för 2017 visade
på en budget i positiv balans, och där myndighetens medlemmar har betalt 637 875 tkr
i medlemsbidrag under året vilket var 12 631 tkr lägre än budgeterat.
Avseende verksamhetens måluppfyllelse är den samlade
kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller densamma.

bedömningen

att

Sörmlands

Förväntad utveckling under perioden och risker
Under perioden förväntas kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet i allt
väsentlighet kvarstå. Samrådsversionen av budget 2019 och plan för 2020-21 avser omfatta en
möjlighet att bedriva förvaltnings- och trafikrelaterad verksamhet motsvarande nuvarande
ambitionsnivå och nu kända förutsättningar. I Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-21) har
uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade
nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas
förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för tekniska system och
försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda
kollektivtrafiken fastställs i maj. Kostnaderna fördelas mellan medlemmarna utifrån den andel av
produktionen medlemmen ansvarar för enligt så kallade fördelningsnycklar. För både den allmänna
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken har fördelningsnycklarna uppdaterats utifrån utfall
2017.
Vad gäller trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken justeras dessa utifrån budgeterad
indexuppräkning samt utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden
2019 (2020-21) görs generellt, och till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast uppräkning
utifrån förväntad indexutveckling. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att
tecknas vilket kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad
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förändring av kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits
hänsyn till i budgetarbetet.
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterade till länets tågtrafik och innefattar
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Viss risk för ökade kostnader
för periodkortsavtalet med SJ finns p.g.a. ökat resande med länskort på tågen. Från och med budget
2018 samlas alla kostnader relaterade till tågtrafiken under trafikkostnader Tåg och kostnaderna för
banavgifter har flyttats från trafikrelaterade nettokostnader.
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 ligga i nivå med tidigare
kommunicerad budget. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att tecknas vilket
kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av
kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i
budgetarbetet.
I början av 2019 kan myndighetens verksamhet komma gå in i Region Sörmland. Uppgifter i
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) kan i och med detta komma att förändras.

Finansiering av verksamheten
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet finansernas av intäkter hänförliga till
medlemsavgifter allmän kollektivtrafik, medlemsavgifter särskild kollektivtrafik, biljettintäkter,
skolkortsintäkter samt övriga intäkter såsom reklamintäkter. Från och med oktober 2017 får
myndigheten även intäkter från Movingo. Intäkterna fördelas i så stor utsträckning som möjligt efter
faktiskt resande i den lokala busstrafiken hos respektive kommun.
Biljettintäkterna förväntas i övrigt vara i linje med den tidigare kommunicerade budgeten. Den
resandeutveckling som länet har drivs i stort sett enkom av rabatterade produkter samt ett ökat
användande av periodkort och ger i stort ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend
håller i sig under planperioden. Sörmlandstaxan har ännu inte gett den resenärsutvecklingen som
myndigheten hoppades på. Intäkterna är justerade utefter den beslutade följsamheten mot SLperiodkort. Notera att för planåren 2020 och 2021 har ingen uppräkning skett för biljettintäkterna.
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för ekonomiperspektivet.
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Ekonomiska tabeller
Budgetsammanställning - driftredovisning totalt
Driftsredovisning, exl LTS

Utfall 2017

Budget 2018

Fastställd
plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

106 794

107 418

107 878

107 878

107 878

107 878

106 238
52 889
53 349

106 877
53 331
53 546

107 337
53 560
53 776

107 337
53 560
53 776

107 337
53 560
53 776

107 337
53 560
53 776

556

541

541

541

541

541

556

531
10

531
10

531
10

531
10

531
10

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

690 832

752 172

801 105

798 592

867 406

935 914

637 874
52 958

699 188
52 984

748 121
52 984

745 608
52 984

814 422
52 984

882 930
52 984

Summa intäkter

797 626

859 590

908 982

906 470

975 284

1 043 791

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Övrigt kontorsrelaterat

52 151

61 856

62 340

61 902

63 256

63 164

40 851
5 458
5 842

46 123
6 432
9 301

47 874
6 355
8 111

47 683
6 186
8 034

48 614
6 062
8 581

49 584
4 898
8 682

Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter)

19 340

22 437

24 961

24 876

27 902

28 560

15 517
4 589
-1 690
924

12 751
8 441
-46
1 290

14 182
9 720
-270
1 329

14 044
9 720
-218
1 329

15 518
10 971
45
1 368

15 884
11 294
-27
1 409

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Viten - busstrafik
Tåg
Viten - tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Riksfärdtjänst

726 135

775 297

821 681

819 690

884 124

952 066

316 463
172 538
-3 856
130 402
-1 686
1 201
108 039
3 033

328 215
182 466

349 422
189 577

347 060
189 577

373 591
198 598

388 901
214 605

147 043

161 552

161 907

186 760

207 251

1 272
112 791
3 510

1 341
116 175
3 615

1 357
116 175
3 615

1 450
119 660
4 065

1 512
135 575
4 222

Summa kostnader

797 627

859 590

908 982

906 468

975 283

1 043 790

Periodens resultat

-1

0

0

1

1

1

Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner

Kostnader (tkr)
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Driftsredovisning - allmän kollektivtrafik
Allmänna kollektivtrafiken

Utfall 2017

Budget 2018

Fastställd
plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

106 794

107 418

107 878

107 878

107 878

107 878

106 238
52 889
53 349

106 877
53 331
53 546

107 337
53 560
53 776

107 337
53 560
53 776

107 337
53 560
53 776

107 337
53 560
53 776

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner

556

541

541

541

541

541

556

531
10

531
10

531
10

531
10

531
10

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

559 868

614 889

658 060

657 101

720 084

772 258

506 910
52 958

561 905
52 984

605 076
52 984

604 117
52 984

667 100
52 984

719 274
52 984

Summa intäkter

666 662

722 307

765 938

764 979

827 962

880 136

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Övrigt kontorsrelaterat

35 241

43 851

43 592

43 122

44 065

43 769

26 084
4 290
4 867

29 980
5 531
8 340

31 118
5 465
7 008

30 994
5 320
6 808

31 599
5 214
7 252

32 230
4 212
7 327

Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter)

16 361

19 460

20 455

21 955

23 496

24 097

12 550
4 577
-1 690
924

9 800
8 415
-46
1 290

9 703
9 694
-270
1 329

11 150
9 694
-218
1 329

11 139
10 944
45
1 368

11 448
11 267
-27
1 409

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik

615 062

658 996

701 891

699 900

760 399

812 269

316 463
172 538
130 402
1 201
-3 856
-1 686

328 215
182 466
147 043
1 272

349 422
189 577
161 552
1 341

347 060
189 577
161 907
1 357

373 591
198 598
186 760
1 450

388 901
214 605
207 251
1 512

Summa kostnader

666 664

722 307

765 938

764 977

827 960

880 135

Periodens resultat

-2

0

0

2

1

1

Kostnader (tkr)
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Driftsredovisning – särskild kollektivtrafik
Särskilda kollektivtrafiken

Utfall 2017

Budget 2018

Fastställd
plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter från medlemmarna
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

130 964

137 283

143 044

141 491

147 322

163 656

128 017
2 948

133 773
3 510

139 429
3 615

137 876
3 615

143 252
4 070

159 432
4 224

Summa intäkter

130 964

137 283

143 044

141 491

147 322

163 656

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Övrigt kontorsrelaterat

16 910

18 002

18 745

18 774

19 185

19 389

14 767
1 168
975

16 143
900
958

16 756
890
1 100

16 689
1 062
1 023

17 015
1 129
1 042

17 354
966
1 069

Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader

2 979

2 980

4 509

2 927

4 412

4 470

2 967
12

2 951
29

4 479
30

2 894
33

4 379
33

4 436
33

Trafikkostnader
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

111 073

116 301

119 790

119 790

123 725

139 797

108 039
3 033

112 791
3 510

116 175
3 615

116 175
3 615

119 660
4 065

135 575
4 222

Summa kostnader

130 963

137 283

143 044

141 491

147 322

163 655

Periodens resultat

1

0

0

0

0

0

Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)
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Fördelning per medlem
Sörmlands kommuner och Landstinget Sörmland har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik.
Parterna har tillsammans, och genom myndigheten, åtagit sig att agera för att utveckla
kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma
åtagande har Landstinget ansvaret över länets regionala tågtrafik och den regionala stombusstrafiken
medan respektive kommun har ansvaret för den lokala trafiken. Myndigheten har även upphandlat
den särskilda kollektivtrafiken och har en samordnad bokningscentral och kundservice för trafikenServicecenter Sörmland.
Kostnadsfördelning totalt
Fastställd
Totalt (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

159 752
52 889
53 349
52 958
556

160 402
53 331
53 546
52 984
541

160 862
53 560
53 776
52 984
541

160 862
53 560
53 776
52 984
541

160 862
53 560
53 776
52 984
541

160 862
53 560
53 776
52 984
541

Total nettokostnad

637 875

699 188

748 121

745 607

814 421

882 928

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader allm
Trafikkostnader

43 851
19 460
658 996
328 215
182 466
147 043
1 272

43 592
20 455
701 891
349 422
189 577
161 552
1 341

43 122
21 955
699 900
347 060
189 577
161 907
1 357

44 065
23 496
760 399
373 591
198 598
186 760
1 450

43 769
24 097
812 269
388 901
214 605
207 251
1 512

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

35 241
16 361
615 062
316 463
172 538
130 402
1 201
-5 542
506 912

561 905

605 076

604 115

667 099

719 273

Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

108 039
3 033
19 890
130 963

112 791
3 510
20 982
137 283

116 175
3 615
23 254
143 044

116 175
3 615
21 701
141 491

119 660
4 065
23 597
147 322

135 575
4 222
23 859
163 655

Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Tåg
Övrig trafik
Viten

Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda
kollektivtrafiken fastställs i maj. Kostnaderna fördelas mellan medlemmarna utifrån den andel av
produktionen medlemmen ansvarar för enligt så kallade fördelningsnycklar. För den allmänna
kollektivtrafiken fördelas förvaltnings- samt trafikrelaterade nettokostnader utifrån andel trafikarbete;
en nyckel som uppdaterats sedan budget 2018. De nycklar som fördelar den administrativa kostnaden
för den särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats utifrån utfall under 2017. Orsaken är en, en
förändring av både resandet, såväl upp- som nedåt, hos flera av medlemmarna men även en förändring
av trafikkostnader.
I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
I början av 2019 kan myndighetens verksamhet komma gå in i Region Sörmland. Uppgifter i
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) kan i och med detta komma att förändras.
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Allmän kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Det förhållandet att Sörmland,
genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får tillgång till
egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 2018 och
framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när grundläggande förändringar
genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för ökade kostnader i och med att
myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna periodkort.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste
trafikbeställningar för 2018. Trafikkostnaderna är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3
procent. Från och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till
berörda trafikområdena, uppräknade med 10 procent.
Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den
resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden. Intäkterna
är justerade utefter den beslutade följsamheten mot SL-periodkort. Inga andra prishöjningar är
budgeterade.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 ligga i nivå med tidigare
kommunicerad budget. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att tecknas vilket
kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av
kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i
budgetarbetet.
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Landstinget Sörmland
Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tågtrafik samt för särskild kollektivtrafik.
Andel trafikarbete

35,9%
Fastställd

Landstinget (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

45 401

46 347

46 488

46 484

46 484

46 485

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

31 485
13 713
203

32 610
13 540
197

32 750
13 540
197

32 750
13 540
194

32 750
13 540
194

32 750
13 540
194

Total nettokostnad

302 180

332 936

358 917

357 300

398 166

432 253

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

16 006
5 722
291 642
144 587
147 043
12

15 911
4 910
316 056
154 492
161 552
12

15 481
5 334
315 312
153 392
161 907
13

15 819
5 912
352 668
165 894
186 760
14

15 713
6 154
378 463
171 198
207 251
14

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

12 863
4 358
267 810
139 614
130 402
5
-526
-1 686
239 630

267 023

290 390

289 642

327 915

353 846

Trafikkostnad serviceresor
Långa sjukresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

54 497
605
7 448
62 550

56 792
997
8 124
65 913

58 496
1 027
9 004
68 527

58 496
1 027
8 135
67 658

60 251
1 155
8 845
70 251

68 264
1 199
8 943
78 407

Landsbygdstrafik Buss
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med
0,6 procent jämfört med budget 2018.
I budgeten ingår även Landstingets överenskommelse med Gnesta kommun kring Gnestapendeln.
Överenskommelsen hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad och innebär för Landstinget en
minskad kostnad med 3 400 tkr.

Allmän kollektivtrafik
Landstingets biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då inga
beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Det förhållandet att Sörmland,
genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får tillgång till
egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 2018 och
framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när grundläggande förändringar
genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för ökade kostnader i och med att
myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna periodkort.
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Trafikkostnaderna för den regionala landsbygdstrafiken är baserad på Landstingets senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent för åren 2019-2021. Från
och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda
trafikområdena uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är
baserade på faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Landstingets del innebär en lägre andel av de
administrativa kostnaderna jämfört med budget 2018.
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Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik
och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, vissa delar av skolresor samt riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

25,7%

Fastställd
Eskilstuna Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

58 851

58 864

59 036

59 041

59 041

59 041

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

4 343
35 587
18 783
138

4 350
35 600
18 780
134

4 369
35 753
18 780
134

4 369
35 753
18 780
139

4 369
35 753
18 780
139

4 369
35 753
18 780
139

Total nettokostnad

140 191

158 241

164 846

165 152

173 062

196 376

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

8 736
3 827
152 118

Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Viten

32 968
121 675
-2 525

10 871
4 504
163 827
34 518
129 309

10 806
4 741
168 742
35 554
133 188

11 082
5 301
168 742
35 554
133 188

11 325
5 687
174 376
36 773
137 604

11 249
5 831
193 238
41 506
151 732

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

105 830

120 338

125 254

126 084

132 347

151 276

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

27 221
610
6 530
34 361

30 270
587
7 046
37 903

31 179
605
7 809
39 592

31 179
605
7 284
39 067

32 114
680
7 921
40 715

36 385
706
8 008
45 100

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,9
procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Eskilstuna kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018
då inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Eskilstuna kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Eskilstuna kommuns del enbart innebär en
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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Flens kommun
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken
för färdtjänst. Flen införde även i december 2016 en stadslinje, men då denna linje trafikeras med en
landsortsbuss hänförs kostnaderna till landsbygdstrafiken.
Andel trafikarbete

3,6%

Fastställd
Flens Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

5 025

4 948

4 960

4 963

4 963

4 963

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

2 879
2 130
16

2 770
2 162
16

2 782
2 162
16

2 782
2 162
19

2 782
2 162
19

2 782
2 162
19

Total nettokostnad

19 101

20 915

22 447

22 816

25 033

26 310

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

1 029
451
16 451

1 280
531
18 747

1 273
558
20 034

1 552
743
20 036

1 586
797
21 929

1 576
817
22 590

Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten

16 509
25
-83

18 720
27

20 006
28

20 008
28

21 901
29

22 558
32

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

12 906

15 610

16 905

17 367

19 349

20 019

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

5 066
118
1 011
6 195

4 169
150
986
5 305

4 294
155
1 093
5 542

4 294
155
1 000
5 449

4 423
174
1 087
5 684

5 011
181
1 100
6 291

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,7
procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Flens kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då inga
beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Flens kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent. Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa
kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för
Flens kommuns del enbart innebär en smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget
2018.
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Gnesta kommun
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken
för färdtjänst, skolskjuts och riksfärdtjänst.
Andel allmänna

3,6%

Fastställd
Gnesta Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

3 243

3 118

3 126

3 125

3 125

3 125

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

1 929
1 293
21

1 790
1 308
20

1 798
1 308
20

1 798
1 308
19

1 798
1 308
19

1 798
1 308
19

Total nettokostnad

18 224

19 374

21 739

21 696

23 421

24 323

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

1 318
2 777
14 511

1 640
2 880
14 746

1 630
4 115
15 757

1 552
4 143
15 758

1 586
4 197
17 245

1 576
4 217
17 762

Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten

14 528
67
-84

14 683
63

15 692
65

15 691
67

17 171
73

17 686
76

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

15 363

16 148

18 377

18 328

19 902

20 430

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 194
182
485
2 861

2 551
183
492
3 226

2 628
189
545
3 362

2 628
189
552
3 368

2 707
212
600
3 519

3 067
221
607
3 894

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med
0,1 procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Gnesta kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då
inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Gnesta kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Gnesta kommuns del enbart innebär en smärre
förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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Katrineholms kommun
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

5,3%

Fastställd
Katrineholms Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

6 087

6 166

6 180

6 179

6 179

6 179

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

1 131
2 267
2 658
31

1 110
2 300
2 726
30

1 115
2 310
2 726
30

1 115
2 310
2 726
29

1 115
2 310
2 726
29

1 115
2 310
2 726
29

Total nettokostnad

26 457

28 675

30 732

30 686

33 754

35 220

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

1 938
849
25 909

2 412
999
27 055

2 398
1 052
28 903

2 285
1 093
28 911

2 335
1 173
31 639

2 320
1 202
32 589

Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten

19 194
6 714
151
-151

19 937
6 953
165

21 303
7 430
170

21 305
7 430
176

23 316
8 131
192

24 015
8 375
199

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

22 609

24 300

26 172

26 111

28 968

29 932

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 841
328
679
3 848

3 393
296
686
4 375

3 494
305
760
4 560

3 494
305
776
4 575

3 599
343
844
4 786

4 078
357
853
5 287

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med
0,2 procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Katrineholms kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018
då inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Katrineholms kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Katrineholms kommuns del innebär en viss
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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Nyköpings kommun
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete

14,6%

Fastställd
Nyköpings Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

23 568

23 699

23 772

23 772

23 772

23 772

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

4 781
12 095
6 611
81

4 700
12 096
6 825
78

4 720
12 148
6 825
78

4 720
12 148
6 825
79

4 720
12 148
6 825
79

4 720
12 148
6 825
79

Total nettokostnad

67 058

69 733

75 381

75 561

84 090

87 585

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

5 110
2 238
75 042

6 358
2 635
77 527

6 321
2 773
82 842

6 296
3 011
82 853

6 433
3 231
90 653

6 390
3 312
93 374

Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten

41 066
33 650
691
-365

41 318
35 522
687

44 149
37 955
738

44 154
37 955
745

48 321
41 529
803

49 770
42 775
829

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

58 822

62 821

68 164

68 388

76 545

79 305

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

6 107
767
1 362
8 236

4 832
828
1 252
6 912

4 977
853
1 387
7 217

4 977
853
1 343
7 172

5 126
959
1 460
7 545

5 808
996
1 476
8 280

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,1
procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Nyköpings kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018
då inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Nyköpings kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent. Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa
kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för
Nyköpings kommuns del innebär en viss ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss och
i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. Som
följd av detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till skolelevernas behov.
Andel trafikarbete

0,1%

Fastställd
Oxelösunds Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

698

666

666

666

666

666

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

103
594
1

81
584
1

81
584
1

81
584
1

81
584
1

81
584
1

Total nettokostnad

3 634

3 822

4 089

4 037

4 400

4 675

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

35
15
2 537

44
18
2 604

44
19
2 782

43
21
2 782

44
22
3 045

44
23
3 136

Landsbygdstrafik Buss
Viten

2 539
-2

2 604

2 782

2 782

3 045

3 136

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

1 889

2 000

2 179

2 180

2 445

2 537

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 192
161
392
1 745

1 199
191
432
1 822

1 235
196
479
1 910

1 235
196
425
1 856

1 272
221
462
1 955

1 441
229
467
2 138

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) ligger på samma
nivå som budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Oxelösunds kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018
då inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Oxelösunds kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Oxelösunds kommuns del enbart innebär en
smärre minskning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.

Sida 40 av 43

354

Strängnäs kommun
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete

8,1%
Fastställd

Strängnäs Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

13 153

13 135

13 170

13 170

13 170

13 170

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

4 838
3 400
4 870
45

4 610
3 550
4 931
44

4 630
3 565
4 931
44

4 630
3 565
4 931
44

4 630
3 565
4 931
44

4 630
3 565
4 931
44

Total nettokostnad

39 580

42 073

44 944

43 700

45 527

47 981

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

2 879
1 261
41 677

3 583
1 484
42 786

3 561
1 563
45 317

3 493
1 671
44 069

3 569
1 792
45 391

3 545
1 838
46 947

Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten

31 035
10 498
204
-60

31 911
10 683
192

34 115
11 004
198

32 868
11 004
198

33 854
11 334
204

35 015
11 722
210

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

32 664

34 718

37 271

36 063

37 583

39 160

Trafikkostnad serviceresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

5 685
1 231
6 916

6 098
1 257
7 355

6 281
1 393
7 673

6 281
1 356
7 637

6 469
1 475
7 944

7 329
1 491
8 821

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med
0,1 procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Strängnäs kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018
då inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Strängnäs kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Strängnäs kommuns del enbart innebär en viss
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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Trosa kommun
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

1,2%

Trosa Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

1 455

1 280

1 282

1 278

1 278

1 278

463
981
11

440
830
10

442
830
10

442
830
6

442
830
6

442
830
6

Total nettokostnad

9 733

10 720

11 420

10 999

11 974

12 583

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

670
293
7 387

833
345
7 951

828
363
8 518

517
248
8 494

529
266
9 291

525
272
9 577

Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten

7 349
70
-32

7 885
66

8 450
68

8 426
68

9 221
70

9 498
79

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

6 895

7 849

8 427

7 980

8 807

9 096

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 082
263
493
2 838

2 131
277
463
2 871

2 194
285
513
2 993

2 194
285
539
3 019

2 260
321
586
3 167

2 561
333
592
3 487

Fastställd
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med
0,7 procent jämfört med budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Trosa kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då
inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Trosa kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Trosa kommuns del enbart innebär en viss
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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Vingåkers kommun
Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst.
Andel trafikarbete

1,9%
Fastställd

Vingåkers Kommun (tkr)

Utfall 2017

Budget 2018

plan 2019

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

2 273

2 178

2 182

2 182

2 182

2 182

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

938
1 325
10

870
1 298
10

874
1 298
10

874
1 298
10

874
1 298
10

874
1 298
10

Total nettokostnad

11 709

12 702

13 607

13 661

14 994

15 623

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

663
290
11 619

824
342
12 113

820
360
12 941

819
392
12 943

837
420
14 161

832
431
14 591

Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten

11 587
61
-29

12 053
60

12 879
62

12 880
62

14 096
66

14 519
72

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

10 299

11 101

11 938

11 972

13 237

13 671

Trafikkostnad serviceresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 155
255
1 410

1 357
244
1 601

1 398
271
1 669

1 398
292
1 689

1 440
317
1 757

1 631
321
1 952

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader
för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande
vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för
tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) ligger i nivå med
budget 2018.

Allmän kollektivtrafik
Vingåkers kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018
då inga beslut tagit om förändrad taxa.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Vingåkers kommuns senaste
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 2019,
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på
faktiskt utfall under 2017.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört med
budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden är vissa
kostnader uppräknade med tio procent.
Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Vingåkers kommuns del enbart innebär en viss
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.
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SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060207

2018-04-06
Stockholm

Mål nr
M 6373-17

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-06-15 i mål nr M 6143-16, se
bilaga A
PARTER
Klagande
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Ombud: Jur. dr. Jonas Christensen
Ekolagen Miljöjuridik AB
Östra Ågatan 53, 5 tr
753 22 Uppsala
Motpart
Vingåker Vatten och Avfall AB, 556766-0302
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm
Ombud: Advokat Mårten Bengtsson
Advokatfirman Åberg & Co AB
Box 16295
103 25 Stockholm
SAKEN
Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Lyttersta 1:44 i Vingåkers
kommun
___________________
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
Med ändring av punkten 2 i mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och
miljööverdomstolen Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommuns beslut den 17
maj 2016, sbn § 35, med endast den ändringen att förbudet att släppa ut spillvatten
börjar gälla den 1 januari 2019.
___________________

Dok.Id 1396881
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–15:00

358

2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen

DOM

M 6373-17

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun har yrkat att Mark- och
miljööverdomstolen ska upphäva mark- och miljödomstolens dom och fastställa
nämndens beslut.
Vingåkers Vatten och Avfall AB har motsatt sig bifall till överklagandet.
UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Nämnden har vidhållit vad som anförts tidigare och lagt till i huvudsak följande:
Det finns klara omständigheter som väl kan motivera att beslutet utformats som ett
förbud. Anläggningen har fungerat dåligt eller mycket dåligt sedan den anlades år
2000. Det finns anledning att anta att reningseffekten hos anläggningen är nedsatt eller
riskerar att utebli på grund av igensättning eller stopp. Bristerna i anläggningen innebär
en risk för att orenat avloppsvatten kommer ut i kringliggande mark samt i yt- och
grundvatten. Det kan i sin tur leda till utsläpp av bakterier och smittoämnen. Området
är mycket känsligt eftersom det ligger inom ett kommunalt vattenskyddsområde för
dricksvatten. Det är för sent att vidta åtgärder först när det har inträffat ett läckage av
avloppsvatten eller när det kan anses finnas en överhängande risk för det.
Nämnden har skickat påpekanden till verksamhetsutövaren angående brister i
anläggningen 2007, 2009 och 2013. I november 2014 skickades ett första förslag med
beslut om förbud. Eftersom verksamhetsutövaren har varit medveten om bristerna
under lång tid är det inte orimligt att nu förbjuda utsläpp. Det är en avsevärt mindre
olägenhet att ordna med tillfälliga torrtoaletter för ett fåtal berörda abonnenter än att
dricksvattnet blir förorenat. Ett förbud med lång verkställighetstid kan i vissa fall vara
mindre ingripande än ett åtgärdsföreläggande eftersom verksamhetsutövaren inte
tvingas till en viss åtgärd (jfr MÖD 2001:24). Det finns i dag inga garantier på att en
överföringsledning verkligen kommer till stånd.
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Endast ett förbud förenat med vite kan antas förmå verksamhetsutövaren att vidta
nödvändiga åtgärder och föreläggandet strider därför inte mot 26 kap. 9 § andra stycket
miljöbalken. Förbudet gäller inte omedelbart utan började enligt det ursprungliga
beslutet att gälla först efter tolv månader. Tiden måste anses som rimlig eftersom det är
fråga om en professionell aktör som under lång tid varit medveten om problemen.
Bolaget har vidhållit vad som anförts tidigare och lagt till i huvudsak följande:
Bolaget gav in en ansökan om gemensam avloppsanordning i januari 2017. I maj
förelades bolaget att komplettera ansökan. Den av nämnden angivna tiden för
komplettering var för kort. Ansökan avvisades i oktober 2017 utan att förslaget till
beslut hade kommunicerats med bolaget. I november 2017 beslutade Vingåkers
kommun och bolaget om en gemensam viljeinriktning enligt vilken bolaget ska
påbörja projektering av en ny överföringsledning från Lytterstaområdet till Vingåkers
avloppsreningsverk. Ledningen ska ersätta den befintliga avloppsanläggningen inom
vattenskyddsområdet. Om föreläggandet får laga kraft kommer torrtoaletter att vara det
enda alternativet under flera år vilket inte kan anses stå i överensstämmelse med
kraven i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Avloppsvatten ska enligt 9 kap. 7 § miljöbalken avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Det är ostridigt att den aktuella anläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav på
rening av avloppsvatten. Det är därmed klart att det måste vidtas åtgärder för att åstadkomma en bättre rening. Den fråga som Mark- och miljööverdomstolen har att pröva
är om nämndens beslut att vid vite förbjuda utsläpp från den aktuella avloppsanläggningen är mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet (se 26 kap. 9 §
andra stycket miljöbalken).
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Sannolikt har det funnits brister i anläggningen alltsedan den togs i bruk år 2000 och
reningseffekten kan antas ha avtagit ytterligare med åren. Av utredningen framgår att
anläggningen är placerad i ett område där marken är mycket genomsläpplig och inom
skyddsområdet för en kommunal dricksvattentäkt. Nämnden har bedömt att
anläggningen ligger inom ett område med hög skyddsnivå för hälsoskydd och
miljöskydd. Utredningen ger sålunda ett klart stöd för att det är motiverat att vidta
åtgärder för att hindra utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från anläggningen.
Bolaget har haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen. Även om det pågår
en diskussion om att anlägga en ny överföringsledning är det oklart om och när en
sådan ledning kan komma till stånd. Det har inte framkommit att några andra
skyddsåtgärder är planerade för att förhindra fortsatta utsläpp. Mot den bakgrunden
kan ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen inte anses vara mer ingripande än vad som behövs. Det har funnits skäl
att förena förbudet med vite och vitesbeloppet framstår som skäligt. Mark- och
miljödomstolens dom ska därför ändras och nämndens beslut fastställas. För att
bolaget ska ha rimliga möjligheter att ordna alternativa lösningar till de hushåll och
verksamheter som använder anläggningen bör förbudet börja gälla först vid den
tidpunkt som framgår av domslutet.
Då bolaget har gett in det kontrollprogram som nämnden förelagt bolaget i sitt beslut
den 17 maj 2016 saknas anledning att flytta fram tiden för detta.
Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Per Sundberg och Malin Wik, referent, tekniska
rådet Yvonne Eklund och hovrättsrådet Ulf Wickström.
Föredragande har varit Helen Agah.
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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
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Mål nr M 6143-16

2017-06-15
meddelad i
Nacka strand

KLAGANDE
1. Saint-Gobain Sweden AB, 556241-2592
643 92 Vingåker
Ombud: Advokat Rikard Setterlid
Setterlid Advokatbyrå KB
Strandgatan 30
523 31 Ulricehamn
2. Vingåkers Vatten och Avfall AB, 556766-0302
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm
Ombud: Advokat Mårten Bengtsson
Advokatfirman Åberg & Co AB
Box 16295
103 25 Stockholm
MOTPART
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2016-09-27 i ärende nr 505-3701-2016,
se bilaga 1
SAKEN
Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Vingåker Lyttersta 1:44
_____________
DOMSLUT
1. Mark- och miljödomstolen avslår Saint-Gobain Sweden AB:s överklagande.
2. Med ändring av länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut, upphäver mark- och
miljödomstolen Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommuns beslut den 17
maj 2016, Sbn § 35, och återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning.
_____________

Dok.Id 500060
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 40
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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BAKGRUND
Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun (nämnden) beslutade den 17 maj
2016 att förbjuda bolaget Vingåkers Vatten och Avfall AB (VVAAB) att släppa ut
spillvatten från WC och BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) till avloppsanläggningen
på fastigheten Lyttersta 1:44 från och med den 1 januari 2017 på grund av brister i
anläggningen. Vidare beslutade nämnden att VVAAB omgående skulle vidta åtgärder för att säkerställa att inte vattentäkten i området skadas samt i samråd med samhällsbyggnadsenheten upprätta en utökad kontrollplan som skulle vara färdigställd
senast den 3 juni 2016. Kontrollplanen skulle därefter presenteras på nämndens möte den 14 juni 2016. Nämnden förenade beslutet med vite om 375 000 kr.
VVAAB och Saint-Gobain Sweden AB (Saint Gobain) överklagade beslutet till
länsstyrelsen i Södermanlands län (länsstyrelsen). Länsstyrelsen beslutade den 27
september 2016 att avvisa Saint Gobains överklagande och ändrade endast nämndens beslut avseende tidpunkten för när förbudet skulle börja gälla.
VVAAB och Saint Gobain har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och
miljödomstolen.
YRKANDEN M.M.
Saint Gobain har yrkat att mark- och miljödomstolen med ändring av länsstyrelsens beslut ska tillerkänna bolaget klagorätt och upphäva nämndens beslut.
VVAAB har yrkat att mark- och miljödomstolen med undanröjande av
länsstyrelsens beslut i första hand ska upphäva nämndens beslut i sin helhet och
återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. I andra hand har VVAAB
yrkat att förbudet ska gälla från och med den 1 maj 2018 och att beslutet att förena
förbudet med vite ska upphävas.
Nämnden har bestritt ändring.
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UTVECKLANDE AV TALAN
Parterna har anfört i huvudsak
Saint Gobain
Länsstyrelsen har som skäl för sitt ställningstagande anfört att beslutet inte riktar sig
till Saint Gobain varför beslutet inte angår Saint Gobain på ett sådant sätt att bolaget
har rätt att överklaga beslutet. Länsstyrelsens skäl för avvisningsbeslutet synes
alltså utgå från uppfattningen att det krävs att klaganden skall vara adressat för
beslutet för att tillerkännas rätt att överklaga. Som Saint Gobain redovisat redan i
sitt överklagande till länsstyrelsen, är en sådan uppfattning alltför starkt förenklad
och står i strid med såväl grundläggande förvaltningsrättslig och förvaltningsprocessuell doktrin som därtill anknytande praxis. Det följer för övrigt redan av
lydelsen av 22 § Förvaltningslagen (1986:223), FL, att begreppet "part" i lagen
begagnas i en väsentligen snävare bemärkelse än vad som avses med uttrycket "den
som beslutet angår".
På ett principiellt plan tillkommer således överklaganderätt inte endast adressaten
för ett betungande myndighetsbeslut, utan kan dessutom tillkomma tredje man som
på annat sätt är berörd av beslutet, t.ex. genom att stå i civilrättslig förbindelse med
adressaten (hyresgäster eller andra nyttjanderättshavare) eller genom att äga
fastighet i närheten av en i ett föreläggande eller förbud direkt utpekad fastighet
eller anläggning.
Som redovisats i överklagandet till länsstyrelsen utgör Saint Gobains verksamhet
och dess kontraktuellt och Va-rättsligt betingade rättsförhållande med kommunen/Va-huvudmannen, båda rättsligt bestämda intressen som är erkända av
rättsordningen och som nämnden borde ha beaktat i sin prövning. Saint Gobains
faktiska och rättsliga olägenheter av nämndens förbudsbeslut är påtagliga och
betydande och träffar i praktiken Saint Gobains verksamhet med samma eller rent
av större effekt än det har mot beslutets formella adressat. Saint Gobains rättsställning påverkas således direkt av förbudsbeslutets faktiska och rättsliga verk-
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ningar. Bolaget är därför berört av beslutet i den mening som avses i 22 § FL. Av
det sagda följer också att beslutet har gått Saint Gobain emot.
Det finns i den ledande förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessuella doktrinen
referenser till äldre avgöranden i vilka hyresgäster tillerkänts rätt att överklaga
domar i mål som företer betydande principiella likheter med det nu förevarande, jfr.
t.ex. RÅ 1946 ref. 18 i Hellners Förvaltningslagen med kommentarer, 3 u. s. 294 f.
Enligt Saint Gobains mening finns det ingen anledning att göra någon skillnad på
Saint Gobains rättsförhållande med Va-bolaget och andra nyttjanderättsavtal, t.ex.
hyra.
Enligt Saint Gobains mening bör därför dess rätt att överklaga nämndens beslut,
inte kunna avfärdas med en rättsligt felaktig eller i praktiken intetsägande
motivering som nu skett. Det är av tydliga rättssäkerhetsskäl inte godtagbart att
bolaget utan adekvat motivering, frånkänns rätten att överklaga ett beslut som sett
till dess faktiska verkningar har så stor betydelse för bolaget och dess verksamhet i
Vingåker.
Med hänvisning till vad som anförts i Saint Gobains överklagande till länsstyrelsen
och som nu utvecklats ytterligare, framstår det från såväl allmän som enskild
synpunkt också som rimligt att Saint Gobain skall tillerkännas rätt att överklaga
nämndens förbudsbeslut och därigenom komma i åtnjutande av rättsordningens
skydd.
VVAAB
Till stöd för sin talan har bolaget, utöver vad som anförts hos länsstyrelsen, uppgivit
i huvudsak följande. Tillsynsmyndigheten har genom ett förbud ålagt Vahuvudmannen VVAAB att stänga en avloppsanläggning som ingår i den allmänna
Va-anläggningen, oavsett om det vid tidpunkten för förbudet är möjligt att ta emot
avloppsvattnet i en ny anläggning eller inte. Det huvudsakliga syftet med förbudet
synes vara att skydda VVAAB:s vattentäkt mot föroreningar.
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Det föreligger inte någon överhängande risk för människors hälsa eller miljön. Trots
detta har tillsynsmyndigheten förbjudit verksamheten istället för att förelägga
verksamhetsutövaren att ordna en godtagbar avloppsanordning. Förbudet – som i
sämsta fall kan leda till att anslutna abonnenter står helt utan en fungerande
avloppslösning – är en alltför ingripande åtgärd och torde sakna motstycke i praxis.
Entreprenaden för det nya reningsverket tar 8-14 månader. Dessförinnan måste
VVAAB ha tillstånd från nämnden och beslut från länsstyrelsen avseende dispens
från vattenskyddsföreskrifterna. Handläggningen kan ta upp till 1,5 år. Det finns
inga motiv till att förena ett förbud som riktas mot Va-huvudmannen - för att
skydda en av Va-huvudmannens vattentäkter - med vite.
Skyddsbestämmelser för Vingåkers kommuns vattentäkt på fastigheten Lyttersta
1:44 meddelas genom vattendomstolens dom den 30 augusti 1973. I punkt 5 i
bestämmelserna stadgas att avloppsreningsverk inte får anordnas inom skyddsområdena. Av punkt 6 framgår att avloppsvatten inte alls får infiltreras inom det
inre skyddsområdet och endast tillåtas från enstaka hushåll inom det yttre
skyddsområdet.
Dåvarande Va-huvudmannen Vingåkers kommun har den 17 juni 1999 (d.v.s., efter
miljöbalkens ikraftträdande) anmält en mindre spillvattenanläggning inom det
nybildande verksamhetsområdet vid Lyttersta. Efter det att kommunen på begäran
av miljökontoret kompletterat anmälan har miljönämnden fattat beslut med
anledning av anmälan den 7 december 1999. I miljönämndens beslut anges bl.a. att:
"Anläggningen föranleds av att kommunen inrättat verksamhetsområde för vatten och
avlopp för att minska risken för menlig påverkan av renvattentäkten från avlopp från
befintlig bebyggelse. Den nya anläggningen avser att behandla avloppsvatten från
fastigheterna Lyttersta 2:2–2:4, del av 2:6 samt "Lytterstastugan" fastigheten 1:44 och
skall utföras för anslutning av WC och BDT-vatten. Alla fastigheterna ligger inom inre
skyddsområde för kommunens huvudvattentäkt vid Lyttersta (100-150 m från brunnarna). Bräddavlopp från pumpbrunn sker till en sluten behållare och larm ska installeras
och samordnas med larm från renvattentäkten. Anläggningen utförs med en gemensam
slamavskiljare varefter vattnet pumpas till en infiltrationsanläggning belägen inom
ytter skyddsområde i riktning mot Östgötagränsen inom fastigheten Lyttersta 1:44."
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Miljönämnden har i beslutet förelagt kommunen om ett antal villkor för
anläggningen, bl.a.:
"att alla trycksatta ledningar inom det yttre skyddsområdet för vattentäkten skall
utföras med en yttre tät skyddsledning, att skarvar av trycksatta ledningar skall
förläggas placeras i täta inspektionsbrunnar."

År 2010 genomfördes i närvaro av en representant för tillsynsmyndigheten en
periodisk besiktning. Av besiktningsmannens rapport framgår sammanfattningsvis
att anläggningen har en bra funktion och att den uppfyller de villkor som uppställts i
miljönämndens beslut samt att ett kontrollprogram bör upprättas för anläggningen.
Nämnden meddelade sedan ett förbud om att släppa ut avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanläggningen den 9 december 2014. I beskrivning av ärendet
hänvisas till en inspektion av avloppsanordningen under september 2014. Vidare
anges att anläggningen ligger inom hög skyddsnivå som kräver högre reningsteknik
än den befintliga anläggningen har. Slutligen anförs att för att kunna fortsätta släppa
ut hushållsspillvatten måste en godtagbar avloppsanordning vara ordnad.
I nämndens skäl för beslutet anförs att avloppsanläggningen inte uppfyller
miljöbalkens krav och att det är anledningen till förbudet att släppa ut
hushållsspillvatten från avloppsanläggningen. Förslaget till 2014 års beslut
kommunicerades med VVAAB som förklarade att en ny godkänd anläggning
tidigast kunde vara klar den 1 mars 2016 under ett antal angivna förutsättningar som
t.ex. att tillstånd erhålls i tid, att upphandlingen inte överklagas och att markfrågor
och avtal går igenom.
Nämndens förbud gällde just från och med den 1 mars 2016. Under rubriken
”Åtgärder” i beslutet anges tio grundkrav för att hög skyddsnivå ska uppfyllas.
Vidare anförs att avloppsanläggningen är tillståndspliktig och att om den nya
anläggningen ska hinna färdigställas ska en komplett ansökan inges till nämnden
senast den 30 november 2015. Detta ska jämföras med att VVAAB i sin tidplan
räknade med att tillstånd skulle lämnas den 1 juni 2015. I beslutet nämns inte att
den befintliga och nya avloppsanläggningen strider mot vattenskyddsföreskrifterna.
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VVAAB hade ett möte med samhällsbyggnadsenheten och den 13 april 2015.
Därefter redovisades en förstudie Lyttersta avloppslösning som togs fram av Veolia
31 maj 2015. Sedan ett antal krav framställdes på förstudien reviderades denna 11
augusti 2015.
Ansökan om tillstånd till avloppsanläggningen ingavs till nämnden den 16 november 2015. Ansökan medförde att samhällsbyggnadsenheten skickade en skrivelse
angående kommunicering om avslag på ansökan. Motiveringen till att ansökan
skulle avslås var att enheten varit i kontakt med länsstyrelsen angående vattenskyddsföreskrifterna och därefter gjort bedömningen att det inte var möjligt att ge
tillstånd till den sökta anläggningen. Drygt femton år efter det att kommunen anlagt
spillvattenanläggningen kom tillsynsmyndigheten således fram till att sådana anläggningar stred mot vattenskyddsföreskrifterna. VVAAB hade inte tagit höjd för detta
i den tidplan som låg till grund för antagandet att den nya anläggning tidigast kunde
vara klar den 1 mars 2016.
Samhällsbyggnadsenheten gjorde vidare bedömningen att ansökan och VVAAB:s
Va-utredning behövde kompletteras på ett tjugofemtal punkter. Bland annat saknade
förstudien en geohydrologisk undersökning och hade inte redogjort för möjligheten
att omhänderta separerade avloppsfraktioner. Vidare skulle ansökan redogöra för
hur VVAAB avsåg att säkerställa att verksamheten inte kommer att medföra
olägenheter för människors hälsa. Samhällsbyggnadsenheten ifrågasätter om
förstudien utförts av oberoende part. Slutligen skulle resonemang och antaganden i
ett tiotal punkter i förstudien motiveras ytterligare. Efter underhandskontakter
mellan VVAAB och samhällsbyggnadsenheten har VVAAB återtagit ansökan för
att kunna göra omtag med en ny ansökan.
Nämnden har i beslut den 19 april 2016 återremitterat tillsynsärendet till enheten för
att få mer information om varför datum för färdigställande behöver flyttas fram. I
nämnden finns en reservation mot beslutet med synpunkter om att ärendet innebär
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en påtalad och känd riskfaktor som kan få omfattande konsekvenser för både människors hälsa och ekonomi i det fall kvaliteten på Vingåkers dricksvatten skadas.
Nämnden har sedan i beslut den 17 maj 2016 förbjudit VVAAB att släppa ut
avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen från och med den 1 januari
2017. I beskrivning av ärendet hänvisas till den tidigare angivna inspektionen av
avloppsanordningen under september 2014 samt förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från och med den 1 mars 2016. Vidare anges att verksamhetsutövaren ännu
inte hade åtgärdat anläggningen "trots överhängande risk för människors hälsa eller
miljön".
Nämnden beslutar även att VVAAB omgående ska vidta åtgärder för att säkerställa
att inte vattentäkten skadas samt att i samråd med samhällsbyggnadsenheten upprätta en utökad kontrollplan som ska vara klar senast den 3 juni 2016. Därefter ska
kontrollplanen presenteras på nämndens möte den 14 juni 2016.
I nämndens skäl för beslutet anförs till skillnad mot 2014 års beslut bl.a. att det
2012 påvisades E. colibakterier i råvattnet samt att nämnden bedömer att infiltrationsbädden inte renar spillvattnet tillräckligt väl och då marken är genomsläpplig
är det sannolikt att spillvattnet även är otillräckligt renat då det når grundvattnet.
Den 13 november 2012 upptäckte VVAAB genom sin provtagning E. colibakterier i
råvattnet i Lyttersta. Bolaget tog då omprov den 19 och 20 november 2012 vilket
visade på godkänt resultat. VVAAB tar också prover runt infiltrationsanläggnigen
för att upptäcka eventuell spridning av E. colibakterier från infiltrationen. Proverna
togs samtidigt den 13 november 2012 och visade inte på några E. colibakterier.
Det finns således inget som pekar på att infiltrationen skulle vara orsaken till E. colibakterier i råvattnet den 13 november 2012. Vingåkers vattentäkt är ytvattenpåverkad och det kan därför komma in E. colibakterier från sjön. Det är dock vanskligt
att dra några slutsatser baserat på ett provtagningstillfälle eftersom de lika gärna kan
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ha orsakats av fel i provhanteringen eller på väg till eller i laboratoriet. VVAAB anser därför att det inte har påvisats E. coli-bakterier i råvattnet.
Prover som har visat på koliforma bakterier är tagna på råvatten. Eftersom Vingåkers vattentäkt är ett ytvattenpåverkat grundvatten så kan på samma sätt som
vattenverk där råvatten tas direkt från sjön alltid komma bakterier från sjön.
VVAAB har därför en utökad provtagning på utgående vatten från vattenverket.
Bolaget tar prover varje vecka vilket ska jämföras med en gång per månad för
vanliga grundvattentäkter.
Efter provtagningen renas råvattnet i vattenverket och utsätts också för UV- ljus.
Innan ett dricksvatten levereras till abonnenterna på det allmänna nätet har det
passerat två säkerhetsbarriärer, varav UV- ljuset är den sista. Det vatten som går ut
på nätet har aldrig innehållit några E. colibakterier. VVAAB har uppfyllt kraven i
tillägget till beslutet om att vidta åtgärder för att säkerställa att VVAAB:s grundvattentäkt inte skadas samt upprättat en utökad kontrollplan. Tillsynsmyndigheten
har inte framställt några ytterligare krav i detta avseende.
Kontrollplanen innebär att VVAAB var fjortonde dag gör en kontroll av infiltrationsanläggningen med sugning, spoling och rengöring av fördelnings-brunnen,
spolning av infiltrationsrören samt kontroller av inspektionsbrunnar och larm.
VVAAB har full kontroll på avloppsanläggningen och infiltrationsanläggningen
samt såväl råvattnet som det vatten som levereras till det allmänna Va-nätet. Bolaget anser att det varken förr eller senare har funnits någon överhängande risk för
människors hälsa eller miljön.
Vad tillsynsmyndigheten vill uppnå är att den befintliga anläggningen ska ersättas
med en ny modernare anläggning som överensstämmer med miljöbalkens krav.
VVAAB anser att den nuvarande avloppsanläggningen i vissa avseenden inte uppfyller miljöbalkens krav fullt ut. Bolaget har också lagt tid och kraft på att ta fram
en ny avloppslösning.
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Som framgår av Naturvårdsverkets handbok om operativ tillsyn är förbudsmöjligheten det mest ingripande medlet mot en verksamhet som bör användas endast i
undantagsfall. I enlighet med vad som anges ovan kan det inte anses föreligga någon överhängande risk för människors hälsa eller miljön vilket bör vara en grundförutsättning för ett förbud som är så ingripande att abonnenter som är anslutna till
en allmän Va-anläggning kan utsättas för temporära och för dem krångliga lösningar samt i sämsta fall stå helt utan en fungerande avloppslösning. Här kan särskilt
noteras att omhändertagandet av sanitärt avloppsvatten från Saint Gobain är en
förutsättning för produktionen. Förbudet försvårar driften av Saint Gobains produktonsanläggning och kan ytterst leda till att verksamheten får läggas ned.
Om det förelegat förutsättningar för ett förbud hade tillsynsmyndigheten rimligen
förordnat att beslutet skulle gälla omedelbart. En mera adekvat åtgärd hade varit att
förelägga VVAAB att inkomma med en förstudie till en ny avloppslösning senast
vid en angiven tidpunkt. Sedan den utvärderats hade nämnden kunnat förlägga bolaget att ordna en ny avloppsanläggning vid en mera realistisk tidpunkt, där inte Vaabonnenterna riskerade att drabbas negativt. Ett sådant arbetssätt är även bättre ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv genom att anläggningskostnaden blir lägre samtidigt som möjligheterna att koppla in flera abonnenter ökar.
I principförslaget till nybyggnation Lyttersta AVR som har tagits fram av Veolia 31
augusti 2016, har ett genomförande av entreprenaden för det nya reningsverket
bedömts ta 8-14 månader. Eftersom reningsverket kommer att ligga inom vattenskyddsområdet måste VVAAB ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna
hos länsstyrelsen. Även handläggningen av tillståndsansökan hos samhällsbyggnadsenheten kan dra ut på tiden genom krav på kompletteringar. Slutligen bör utloppsledningen i Tisnaren kräva en anmälan till länsstyrelsen i enlighet med förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Den sammanlagda handläggningstiden bör vara omkring 1,5 år.
Länsstyrelsen har i skälen för sitt beslut anfört att det sedan den 1 mars 2016 skulle
vara förbjudet att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga anläggningen. Med
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hänsyn till att förbudet genom nämndens beslut inträdde först den 1 januari 2017
och att det särskilt anges i beslutet att verksamhetsutövaren får ytterligare tid är
länsstyrelsens bedömning felaktigt. Vidare är länsstyrelsen av den uppfattningen att
den befintliga anläggningen ska åtgärdas trots att det är fråga om att iordningsställa
en helt ny anläggning.
Mot bakgrund av de åtgärder som VVAAB genomfört och att det redan på ett tidigt
stadium stått klar att det inte var möjligt att få till stånd en ny anläggning inom den
angivna tiden kan det inte anses motiverat med att förena förbudet med ett vite.
Nämnden
Nämnden vidhåller att avloppsanläggningen vid Lyttersta 1:44 i Vingåkers kommun
medför risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Nämnden anser att man
inte utfört de skyddsåtgärder, iakttagit de begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I överklagandet framkommer att VVAAB anser att ett förbud är alltför ingripande
och att nämnden istället borde förelagt bolaget att inkomma med en förstudie till en
ny avloppslösning senast vid en angiven tidpunkt. Det anges även att vad tillsynsmyndigheten vill uppnå är att den befintliga anläggningen ska ersättas med en ny
modernare anläggning som överensstämmer med miljöbalkens krav.
Nämndens avsikt med förbudet var att VVAAB ska förhindra att otillräckligt renat
spillvatten släpps ut från anläggningen och når grundvattnet. VVAAB kan därmed
antingen ersätta anläggningen med en ny, eller sluta att släppa ut otillräckligt renat
spillvatten. Det är ett fåtal fastigheter som är anslutna och nämnden ville med förbudet lämna möjligheten öppen för VVAAB att själv avgöra vad som är bästa lösningen i det fallet. Rent teoretiskt har bolaget möjlighet att verka för att fastigheterna ska sluta släppa ut spillvatten. Kommuner har möjlighet att förhandla om att
köpa enskilda fastigheter i syfte att nå en långsiktigt hållbar miljö för invånarna. För
att ge VVAAB möjlighet att driva den processen om man så önskade, och inte låsa
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in bolaget vid att lägga nytt avlopp, bedömdes det lämpligare att besluta om förbud
snarare än att besluta att förelägga bolaget att vidta åtgärder.
Nämnden bedömer även att ett förbud inte är alltför ingripande, utan snarare på ett
bättre sätt tydliggör nämndens ståndpunkt om den befintliga avloppsanläggningens
bristfälliga funktion än vad ett föreläggande om åtgärder hade kunnat göra.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. I
inledningskedet bedömde nämnden att omständigheterna var sådana att det inte
behövdes starkare påtryckning än tillsynsmyndighetens beslut om förbud för att få
rättelse och nämnden fattade därför först ett förbud utan vitessanktion. Då VVAAB
inte rättade sig efter beslutet, fattade nämnden ett beslut förenat med vite om samma
sak. Nämnden bedömer att det fanns skäl att förena beslutet med vite. Vitesbeloppets storlek har valts med hänsyn till vad som kan antas förmå adressaten att följa
förbudet.
Till överklagandet har en rapport om periodisk besiktning från 2010 bifogats.
Nämnden anser att uppgifterna är alltför gamla för att kunna betraktas som relevanta i detta sammanhang. Även då bädden vid besiktningstillfället hade en bra
funktion så går det inte att dra några slutsatser om reningsfunktionen i dagsläget,
sju år senare. Spillvattnet i bädden omsätts betydligt snabbare än så.
VVAAB anger att handläggningen för entreprenad, beslut från länsstyrelsen och
nämndens handläggningstid kan vara upp till 1,5 år. Nämnden anser att VVAAB
getts skälig tid att ordna nytt avlopp på fastigheten, utifrån de förhållanden som
råder om risk enligt miljöbalken.
I området driver samma verksamhetsutövare både dricksvattentäkt och avloppsanordning. Verksamhetsutövaren är fastighetsägare till Lyttersta 1:45, där täkten är
placerad, Vingåkers kommun äger Lyttersta 1:44 där avloppet är placerat. Nämnden
anser att VVAAB därför har de bästa förutsättningarna att genom sakkunskap och
rådighet tillse att risk för olägenhet utifrån miljöbalken inte föreligger.
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I överklagandet står att VVAAB tar prover runt infiltrationsanläggningen för att
upptäcka eventuell spridning av E. colibakterier från infiltrationen. Detta saknar
Miljökontoret uppgifter om. VVAAB har tidigare redogjort för tre provtagningspunkter, vilka ligger mellan infiltrationsbädden och vattentäkten, varav den närmaste ca. 140 meter från bädden. Egenkontrollprogrammet från 2016 anger att två
provtagningspunkter används "för att kontrollera så att inte bakterier "vandrar" mot
vattentäkten", det framgår dock inte var dessa två punkter är. Nämnden bedömer att
bristerna i avloppsanläggningen ej kan kontrolleras enbart genom sondrör för provtagning som indikerar om bakterier skulle röra sig mot vattentäkten. Det är
sannolikt att en utspädning sker innan denna provtagning görs.
I VA guidens rapport 2016:2, -Bedömning av självrening och retention i mark vid
prövning av små avlopp-smittskydd och fosfor framgår att tarmvirus och parasitära
protozoer kan spridas via avloppsvattnet som cystor eller oocystor vilka kan överleva länge i vatten, särskilt i kallt vatten och betydligt längre än de indikatororganismer som normalt används för att kontrollera vattenkvalitet (Ridderstolpe et al.).
Nämnden vill poängtera att man inte betvivlar att det dricksvatten bolaget levererar
till konsument uppnår lagstiftningens krav. Nämnden anser dock att infiltrationsanläggningen bör åtgärdas även ur dricksvattensperspektiv, i förebyggande syfte.
Vattentäkten vid Vingåkersåsen omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster enligt Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten i Norra
Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt, 19FS 2016:10. Statusen på grundvattenförekomsten är
god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. Grundvattenstatusen får
inte försämras i förhållande till den status som respektive vattenförekomst har vid
var tid. VVAAB skriver att Vingåkers vattentäkt är ytvattenpåverkad. Nämnden
anser att nya vattenskyddsföreskrifter bör tas fram vilka också anpassas efter detta.
Sannolikt behöver det skyddade området utökas.
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I ansökan om tillstånd för ny avloppsanordning refererar VVAAB till ett förslag om
utökande av vattenskyddsområde, -Teknisk beskrivning, "Tekniskt underlag samt
förslag till vattenskyddsområde för Lyttersta vattentäkt i Vingåkers kommun" framtagen av Lena Tilly och Marit Brandt, Tyrens. 2007. I skriften står
"Det finns även ett nytt förslag på vattenskyddsområde utifrån den utredning som
gjordes 2007 av Tyrens. Utredningen gjordes utifrån ett geologiskt och
hydrogeologiskt perspektiv där tillrinningsområden och grundvattenströmningar
studerades i åsen. Utifrån ett hydrogeologiskt perspektiv gjordes ett förslag på
indelning av vattenskyddsområdet i vattentäktszon, primär zon och sekundär zon
(Förslag på nytt vattenskyddsområde). Förslaget är i dagsläget inte gällande men bör
betraktas som mer exakt än den gällande domen från 1973."

Även en karta med förslag på nytt vattenskyddsområde finns bifogad skrivelsen.
Nämnden bedömer att vattenskyddsföreskrifterna är gamla, att det skyddade
området bör utökas, men att det ännu inte på ett tillförlitligt sätt visats hur stort
området bör vara. Avloppet får dock ej riskera att förorena grundvattnet, och
nämnden bedömer att VVAAB inte vidtagit tillräckliga försiktighetsmått för att
motverka detta.
Så som nämnden förstår överklagandet hävdar VVAAB att vattenverket vid Dammsdal har två säkerhetsbarriärer. Nämnden bedömer att detta är felaktigt, verket har
bara en, UV-ljus. Luftning och snabbfiltrering räknas inte som mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, se avsnitt 7.1.3 i vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Nämnden anser att samma förutsättningar gäller
för vattenverket vid Lyttersta.
Nämnden vill förtydliga att 52 prov/år är minimikravet för ytvattenpåverkade täkter,
en jämförelse mellan denna och vanliga grundvattenvattentäkter är därmed irrelevant. VVAAB hade varit skyldig att ta det antalet prover även om avloppsanläggningen ej funnits där. Vingåkers kommun saknar vattenförsörjningsplan. Sörmland
Vatten och Avfall AB har enligt Vingåkers kommuns Va-plan i uppgift att till 2018
utreda alternativ reservvattenförsörjning.
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Nämnden finner det anmärkningsvärt att VVAAB skriver i sitt överklagande att
bolaget har full kontroll på avloppsanläggningen och infiltrationsanläggningen samt
såväl råvattnet som det vatten som levereras till det allmänna Va-nätet, samtidigt
som bolaget senare skriver att den nuvarande avloppsanläggningen i vissa
avseenden inte uppfyller miljöbalkens krav fullt ut.
Nämnden har påträffat brister i anläggningen. Den 21 oktober 2016 gjordes en ny
inspektion där det framkom att tidigare brister kvarstår. Nämnden bedömer att infiltrationsbäddens reningsförmåga är så nedsatt att spillvatten inte renas i tillräcklig
utsträckning, vilket utgör skäl för nämndens beslut. En markbaserad avloppsreningsanläggning har flera funktioner, hydraulisk funktion, biologisk reningsfunktion samt kemisk reningsfunktion. Nämnden bedömer att bäddens hydrauliska
kapacitet är nedsatt. Nämnden håller det för troligt att slamavskiljarens uppehållstid
inte är tillräckligt lång då det vid inspektion observerats lite slam i första kammaren,
men mer i de senare. Om slam leds ut till en markbaserad anläggning kan det leda
till att bäddens hydrauliska kapacitet avtar, något som är avgörande för att en infiltrationsbädd ska fungera.
Nämnden bedömer att infiltrationsbäddens förmåga att rena fosfor, kväve och
smittämnen är nedsatt på grund av den bristande hydrauliska kapaciteten, sannolikt
orsakad av överbelastning och/eller slamflykt.
Nämnden beslutade den 17 maj 2016 att verksamhetsutövaren omgående skulle
vidta åtgärder för att säkerställa att inte vattentäkten skadas samt inkomma med en
utökad kontrollplan senast den 3 juni 2016. Ett kontrollprogram inkom den 1 juni
2016. Nämnden bedömer att beslutspunkten efterlevs såtillvida att VVAAB
inkommit med kontrollplan.
Den 11 januari 2017 inkom VVAAB med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning med placering strax väster om den befintliga. Nämnden anser dock att
frågan om nyanläggande kan hanteras separat från överklagat beslut. Att anordna
nytt avlopp är tillståndspliktigt och beslut om detta fattas i ett separat ärende.
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I regeringens skrivelse 2009/10:79 framgår att det i allmänhet inte är lämpligt att
tillsynsmyndigheten uppträder som konsult och ger råd om hur tillsynsobjekten ska
agera i specifika ärenden. Det kan t.ex. uppstå svårigheter om tillsynsmyndigheten
tidigare lämnat mycket precisa råd i ärenden som sedan blir föremål för tillsyn.
Tillsynsmyndigheten måste dock självklart kunna lämna upplysningar om vad som
utgör gällande rätt.
Tillsynen av verksamhetsutövare utgår från objektivitetsprincipen med allas likhet
inför lagen, och att nämndens krav ska vara sakliga och opartiska. Beslut om förbud
att släppa ut otillräckligt renat spillvatten liknande förbudet i det berörda ärendet
förekommer ofta i myndighetens tillsyn av små avloppsanläggningar. Kraven på
kommunen ska inte sättas lägre än för andra verksamhetsutövare. Nämnden bedömer att Va-abonnenterna inte är juridisk part, utan att VVAAB är rätt och enda
adressat. Nämnden ser därför inte att man har i uppdrag att ta hänsyn till att Vaabonnenterna riskerar att drabbas negativt genom beslutet såsom det anges i överklagandet. Skäliga krav ska ställas utifrån risk för olägenhet för människors hälsa
och miljön. Nämnden bedömer att kraven är skäliga.
DOMSKÄL
Klagorätt
Inledningsvis har mark- och miljödomstolen att ta ställning till huruvida Saint
Gobain har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Enligt 16 kap. 12 § miljöbalken,
får ett överklagbart beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått
honom eller henne emot. Ett beslut som innebär att en viss verksamhet förbjuds kan
normalt sett endast överklagas av den som förbudet riktar sig mot.
Den som på ett mera konkret sätt berörs av ett beslut anses som sakägare. Beslutet
ska också påverka vederbörandes rättsställning eller beröra ett intresse som är
knutet till denne och är erkänt av rättsordningen, till exempel när en författning eller
dess förarbeten anger att myndigheten ska samråda med eller beakta vissa

377

17
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 6143-16

intressenter i samband med prövningen (B.B m.fl., Miljöbalken, 5 juni 2017, Zeteo,
kommentaren till 16 kap. 12 §).
Av allmänna förvaltningsrättsliga principer följer att även annan än den som
förbudet riktar sig mot kan ha klagorätt om förbudet påverkar dennes rättsliga
ställning (se bl.a. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1946 ref. 18 och
RÅ 1963 ref. 20). I det förstnämnda rättsfallet hänvisade Regeringsrätten till den
civilrättsliga bestämmelse enligt vilken nämndens beslut skulle medföra att
hyresavtalet förföll. I Mark- och miljööverdomstolens dom M 8944-15 har
domstolen konstaterat att ett förbud för en hyresgäst att bedriva skolverksamhet i
byggnader på grund av risk för människors hälsa innebar att bestämmelser i
jordabalken skulle få hyresgästens och hyresvärdens avtal att förfalla. Hyresvärden,
mot vilken förbudet inte riktade sig, fick således rätt att klaga mot förbudet eftersom
förbudet påverkat hyresvärdens rättsliga ställning genom att avtalet förfallit.
Saint Gobain har genom avtal med VVAAB rätt att släppa ut sanitärt spillvatten till
den aktuella allmänna Va-anläggningen. Det förbud som i förevarande mål riktats
mot VVAAB och gäller inte mot Saint Gobain. Förbudets konsekvenser för Saint
Gobain och parternas ingångna avtal är av indirekt natur och det framgår inte av
utredningen att bolagets rättsställning påverkas på sådant sätt att Saint Gobain äger
rätt att överklaga nämndens beslut. Mark- och miljödomstolen avslår därför Saint
Gobains överklagande.
Målet i sak
Mark- och miljödomstolen har vidare att bedöma huruvida förbudet mot att släppa
ut avloppsvatten till den aktuella avloppsanläggningen är för ingripande.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta
om de förelägganden och förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
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Ingripandet bör således begränsas till vad som behövs (B B m.fl., Miljöbalken, 5
juni 2017, Zeteo, kommentaren till 26 kap. 9 §). Förbudet bör vidare bara omfatta
sådana delar av verksamheten där åtgärder verkligen fordras. Om det skulle
medföra större olägenheter för miljön eller hälsan att stoppa verksamheten än att
låta den fortsätta, såsom när ett avloppsreningsverk inte fungerar tillfredsställande,
bör ett förbud försöka undvikas.
Mark- och miljödomstolen konstaterar att VVAAB och nämnden är överens om att
avloppsanläggningen är bristfällig och behöver åtgärdas. Det verksamhetsområde
som den aktuella avloppsanordningen har att betjäna omfattar sex fastigheter. Ett
arbete med en ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning har pågått och
pågår alltjämt.
Nämnden uppger att föreläggande om förbud har beslutats för att VVAAB ska
förhindra att otillräckligt renat spillvatten släpps ut från anläggningen och når
grundvattnet. Nämnden anser att VVAAB inte utfört de skyddsåtgärder, iakttagit de
begränsningar och vidtagit de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Dock betvivlar inte nämnden att det dricksvatten
verksamhetsutövaren levererar till konsument uppnår lagstiftningens krav.
Nämnden anser vidare att infiltrationsanläggningen bör åtgärdas i förebyggande
syfte även ur dricksvattenperspektiv. Nämnden uppger att föreläggandet har
uppfyllts så tillvida att den utökade kontrollplanen avseende anläggningen har getts
in av VVAAB. Av uppgifter från VVAAB framgår att nämnden inte har framställt
några ytterligare krav i detta avseende.
Det får av utredningen i målet anses visat att VVAAB har vidtagit skyddsåtgärder
och avser att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att otillräckligt renat
spillvatten släpps ut från avloppsanläggningen. Med hänsyn till vad som har
framkommit i målet och att mer ingripande åtgärder än vad som behövs inte får
vidtas gör mark- och miljödomstolen bedömningen att förbudet är för ingripande.
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Mark- och miljödomstolen upphäver förbudet och återförvisar målet till nämnden
för vidare handläggning.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)
Överklagande senast den 6 juli 2017.
Bjarne Karlsson

Ulrika Haapaniemi

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och
tekniska rådet Ulrika Haapaniemi. Föredragande har varit beredningsjuristen
Amanda Martinpelto.
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avloppsanläggningen var förhållandet det omvända. Detta kan tyda på att flödet är för högt
och att slamavskiljaren inte ger den uppehållstiden för spillvattnet som den behöver för att
avskilja slam effektivt. Nämnden bedömer därför att risk finns att slam leds ut till bädden,
vilket kan ha orsakat igensättning. Infiltrationsbäddars reningskapacitet avtar med åldern.
Den ifrågavarande infiltrationsbädden är 14 år gamnlal och bedöms ha låg reningsförmåga.
Att den regelbundet och ofta behöver spolas igenom tyder på att den kan ha satt igen. Att
spillvattnet i fördelningsbrunnen efter ett tag sjunker lmdan kan vara orsakat av det ökade
trycket i bädden. Detta kan medföra att spillvattnet trycks ned i infiltrationsmassorna
snarare än att bädden får en kontinuerlig och jämn belastning, villcet får som konsekvens
att bädden belastas ojämnt, och därmed får minskad reningskapacitet. Nämnden bedömer
att infiltrationsbädden inte renar spillvattnet tillräckligt väl och då marken är
genomsläpplig är det sannolikt att spillvattnet även är otillräckligt renat då det når
grundvattnet. Eftersom avloppsanläggningen är placerad inom ett område där marken är
mycket genomsläpplig och i närheten till sjön Tisnaren och grundvattentäkten, bedöms
avloppsanläggningen ligga inom hög skyddsnivå för hälsoskydd och miljöskydd. Nämnden
bedömer mot bakgrund av ovanstående att det finns skäl att förbjuda utsläpp av
otillräckligt renat spillvatten enligt vad som framgår av beslutet och att förbudet inte är
oskäligt eller mer ingripande än nödvändigt. Det finns även skäl för att förena förbudet
med vite. Vitesbeloppet har fastställts med beaktande av de anvisningar som ges i
viteslagen.

Saint-Gobain Sweden AB (Saint-Gobain) har överklagat beslutet och yrkat att beslutet ska
upphävas. Gällande sin rätt att överklaga beslutet har Saint-Gobain anfört bland armat
följande. Saint-Gobain bedriver tillverkning av huvudsakligen torrspackei i sin anläggning
vid Lyttersta i Vingåkers kommun. Råvaran är den speciella sand som utvinns i fabrikens
omedelbara närhet. Verksamheten sysselsätter omkring 35 personer. I verksamheten
uppkommer ett sanitärt spillvatten från kök och andra personalutryrnnlen vilket leds bort
till den avloppsanläggning som är aktuell i detta ärende. Det är inte verksamhetens
industriella avloppsvatten som leds bort via denna avloppsanläggning.
Avloppsanläggningen är belägen i närheten av Saint-Gobains produktionsanläggning,
omedelbart angränsande till den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde enligt
lagen om allmänna vattentjänster. Mellan anläggningarna fnms ett tekniskt och rättsligt
samband. Om beslutet står fast kan Saint-Gobain inte föra över sitt spillvatten till den
ifrågavarande avloppsanläggningen. Saint-Gobain har inte tillgång till någon annan vateknisk lösning som tillgodoser existerande och framtida behov än den befintliga. Att det
går att ta om hand spillvattnet som uppkommer i verksamheten är en
produktionsförntsättning av vital betydelse som, om beslutet inte tillgodoses, försvårar
driften av Saint-Gobains produktionsanläggning och ytterst kan äventyra produktionen på
plats. Beslutet står i strid med Saint-Gobains och va-huvudmamlens kontraktuellt
betingade va-förhållande och inverkar menligt på Saint-Gobains kontraktuella och i övrigt
va-rättsligt grundade rätt att nyttja va-huvudmannens ledningar och avloppsanläggning
genom att överföra sitt sanitära spillvatten dit. Va-avtalet mellan parterna träffades
ursprnngligen med Vingåkers kommun men har sedennera övertagits av det för ändamålet
bildade kommunägda bolaget Sörmland Vatten och Avfall som tillika är huvudman för den
allmänna va-anläggningen i Vingåkers kommun. Saint-Gobain har rätt att överidaga
beslutet eftersom bolaget är berört av det. Saint-Gobains faktiska och rättsliga olägenheter
av nämndens förbudsbeslut är påtagliga och betydande. Saint-Gobains rättsställning
påverkas direkt av förbudsbeslutets faktiska och rättsliga verkningar och beslutet har gått
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bolaget emot. Saint-Gobain har dämtöver anfort skäl fOr att beslutet ska upphävas och gett
in handlingar till stöd fOr detta.

Vingåkers Vatten och Avfall AB (VYAAB) har överklagat beslutet. VVAAB har i fOrsta
hand yrkat att beslutet ska upphävas i sin helliet. Om länsstyrelsen anser att forbudsbeslutet
är korrekt så yrkar VYAAB i andra hand att länsstyrelsen forlänger åtgärdstiden for att den
ska vara rimlig samt upphäver vitesforeläggandet. Som skäl for sitt överldagande har
VYAAB anfOrt foljande. Avloppsanläggningen tar emot avloppsvatten fi"ån anslutna
fastigheter såsom va-abonnenter till den allmänna va-anläggningen. Om VYAAB inte
hinner åtgärda avloppsanläggningen fOre 1 januari 2017, så drabbar forbudet i forsta hand
de anslutna fastigheterna. Bland dessa ingår, fomtom bostadsfastigheter, även fOretaget
Saint-Gobains industri samt kommnnens allmänna badplats med tillhörande lokal med
toaletter. Eftersom VYAAB är huvudman for den allmänna va-anläggningen i Vingåkers
kommun så regleras huvudmannens skyldigheter särskilt i lagen (2006:412) om allmänna
vattentj änster. Detta gäller både i ordnandet av anläggningen samt i forhållandet mot vaabonnenter. Det finns då ingen risk for att VYAAB inte skulle arbeta for att åtgärda aktuell
avloppsanläggning. Därför menar VYAAB att vitesforeläggandet är gmndlöst med den
motivering som anges i nämndens beslut. VVAAB konstaterar att nämnden i sitt beslut inte
tagit skälig hänsyn till att denna avloppsanläggning, vilken ingår i den allmänna vaanläggningen i Vingåkers kommun, är av vikt for flera anslutna fastigheters
avloppshantering och att ett forbud med så kort åtgärdstid enligt beslutet kommer att
drabba dessa fastigheter negativt. VYAAB menar att en rimlig tid for utredning och
åtgärder fOr den allmänna va-anläggningen bör kunna krävas. Dämtöver anser VYAAB att
nämndens forenande av fOrbudsbeslutet vid vite har varit grundlöst med hänsyn till
omständigheterna. VYAAB har själv, såsom huvudman for den allmälma va-anläggningen,
ett särskilt intresse av att bevaka skyddet av vattentäkten for allmän vattenforsöljning.
VYAAB vill också upplysa om att kommunfullmäktige efter vitesfOreläggandet har
beslutat om utökning av verksamhetsområdet for den allmälma va-anläggningen i aktuellt
område med stöd av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Detta medfOr också ett behov
for VYAAB att få skälig tid att planera och bygga en va-anläggning som även omfattar
fastigheter i det utökade va-verksamhetsområdet. VYAAB har sedan det forsta
fOrbudsbeslutet den 9 december 2014 arbetat med att utreda alternativ fOr att forsöka
åtgärda avloppsanläggningen, vilket delvis har forsvårats av att nänmdens tjänstemän inte
har ansett sig kunna vara rådgivande eller behjälpliga på armat informativt sätt utan en
formell ansökan. VYAAB har haft som mål att forsöka åstadkomma en
samhällsekonomisk lösning i samråd med samhällsbyggnadsenheten, dels for att se
möjligheten att sambygga en anläggning som på sikt ska kunna tillgodose ett större område
enligt va-plan (som beslutats nnder denna period), dels finna en bättre placering av vaanläggningen, men också for att på så sätt få vägledning till ett alternativ for den allmänna
va-anläggningen som inte riskerar att få avslag. Men VYAAB har uppfattat det så att
samhällsbyggnadsenhetens miljöinspeIctörer endast har haft viljan att yttra sig och godta en
fullskalig utredning där man velat styra över va-huvudmannens telmikval för den allmänna
va-anläggningen i bebyggelseområdet. När det gäller innehållet i nämndens
beslutsmotivering konstaterar VYAAB att det fnms blister i detta for ett så ingripande
beslut. Dessa blister kan vara gmnd for upphävande av nämndens forbudsbeslut. VYAAB
vill bland annat påtala folj ande brister i beslutsmotiveringen:
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-Otydlighet i vad som avses med att avloppsanläggningen "inte uppnår lagstiftningens krav
på rening".
-Bedömning utan utredningsunderlag om brist i slamavskiljaren med anledning av
avsaknad av täthetsprovning. VYAAB kan informera om att tätheten av brunnarna
kontrolleras regelbundet genom provtagning i sondrören som ger indikation på om E.colibakterier böljar röra sig mot vattentäkten.
-Bedömning om att år 2012 påvisade E.colibakterier i råvattnet från vattentäkten visar att
infiltrationsbädden på den ifrågavarande avloppsanläggningen inte fungerar.
Utredningsunderlag salmas för denna slutsats i nämndens beslutsmotivering och det kan
tilläggas att VVAAB:s egen utgående provtagning inte har påträffat E.coli-bakterier, vilket
innebär att det inte finns någon hållbar grund för bedömningen att infiltrationsbädden
skulle ha orsakat bakterier på Vingåkers råvatten.
Sammantaget anser VYAAB att nämndens förbudsbeslut är orimligt betungande med
hänsyn till omständigheterna. Nämnden hade också kunnat uppnå syftet med beslutet
genom ett mindre ingripande beslut om föreläggande om försiktighetsmått och
begränsningar av verksamheten för den allmänna va-anläggningen. VYAAB menar
därmed att nämndens förbudsbeslut strider mot 26 kap. 9 § andra stycket MB eftersom
beslutet är mer ingripande än vad som krävs i det enskilda fallet. VYAAB anser därför att
beslutet ska upphävas. VYAAB har bifogat skriftväxling mellan
samhällsbyggnadsenhetens milj öinspektörer och VYAAB (genom driftbolaget Sörmland
Vatten och Avfall AB) efter inspektion av aktuell avloppsanläggning den 22 jlmi 2016,
samt utredning av alternativa lösningar för Lyttersta avloppsanläggning.
VYAAB har också gett in dokument om kontroll av infiltrationsanläggningen i Lyttersta
och avsiktsförklaring kring samverkad VA-försörjning med Finspångs kommun.

SKÄL FÖR BESLUTET
Enligt 2 kap. 1 § MB gäller att när frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och
dispens och när sådana villlcor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt
denna balle är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även
den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet i det
enskilda fallet.
Av 2 kap. 2 § MB framgår att alla som bedtiver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattrring för att skydda mämliskors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.
Av 2 kap. 3 § MB framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller milj ön.
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En1igt 2 kap. 7 § MB gäller kraven i 2-5 §§ och 6 § fårsta stycket i den utsträclming det
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömniug ska särskild hänsyn tas till
nyttan av skyddsåtgärder och andra fårsiktighetsmått jämfårt med kostnaderna får sådana
åtgärder.
Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § fårsta pun1cten MB utsläpp av
avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten.
Av 9 kap. 7 § MB framgår att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet får människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utfåras.
Regeringen får fåreslcriva att det ska vara fårbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan
har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar.
Enligt 16 kap. 12 § MB får ett överklagbart beslut överklagas av den som beslutet angår
om det har gått honom eller henne emot.
En1igt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
fårelägganden och fårbud som behövs får att denna balk samt fåreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av ballcen ska fåljas. Mer ingripande åtgärder än
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Av 26 kap. 14 § MB framgår att ett beslut om fårelägganden eller fårbud får fårenas med
vite.

Gällande Saint-Gobains överklagande gör Länsstyrelsenföljande bedömning.
Ett beslut som går att överIdaga får överklagas av den som beslutet angår om det har gått
honom eller henne emot. Förbudet riktar sig inte till Saint-Gobain. Länsstyrelsen anser
därfår att beslutet inte angår Saint-Gobain på ett sådant sätt att bolaget har rätt att
överklaga beslutet. Vad Saint-Gobain har anfårt gällande sitt fårhållande med VVAAB och
sitt behov aven fungerade avloppsan1äggning påverkar inte Länsstyrelsens bedömning.
Saint-Gobains överIdagande ska därmed avvisas.

Gällande VVAAB:s överklagande gör Länsstyrelsen följande bedömning.
Det kan in1edningsvis konstateras att miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster
gäller parallellt. Tillsynsmyndigheten kan därfår använda sig av 26 kap. 9 § MB utan
hinder av vad som fåljer av lagen om allmänna vattentjänster. VVAAB har i fårsta hand
yrkat att beslutet ska upphävas. VVAAB har anfårt att beslutet inte är tillräckligt motiverat
och att det bör vara en grund att upphäva det. Länsstyrelsen anser dock inte att beslutet är
så bristfålligt motiverat att det på den grunden ska upphävas. VVAAB har också anfårt att
fårbudet är mer ingripande än vad som krävs och att det av den anledningen ska upphävas.
Av handlingarna i ärendet framgår att anläggningen är placerad så att slamavskiljaren och
pumpbnumen är belägna i inre vattenskyddsOlmåde för Lyttersta kommunala vattentälct
och fårdelningsbrunnen och infiltrationsbädden är belägna i yttre vattenskyddsområde.
Vidare framgår att marken är mycket genomsläpplig. Det är upp till verksamhetsutövaren
att visa att an1äggningen uppfyller de krav som ställs i miljöballcen. Länsstyrelsen delar
nämndens bedömning att verksamhetsutövaren inte visat det. Länsstyrelsen delar också
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nämndens bedömning att anläggningen inte uppfyller reningslaaven for hög skyddsnivå,
vilket gäller for området. Nämnden har därför haft fog for sitt beslut att forbjuda VYAAB
att släppa ut spillvatten till den bristfålliga avloppsanläggningen. Det är inte mer
ingripande än vad som hävs. VVAAB:s forstahandsyrkande ska därmed avslås. VYAAB
har i andra hand yrkat att tidpunkten for när forbudet böljar gälla ska flyttas fram. Det är
viktigt att bolaget får tid på sig att utreda och uppföra en hållbar lösning. Länsstyrelsen
konstaterar emellertid att nämnden redan år 2014 meddelade forbud for bolaget att använda
den ifrågavarande anläggningen från den I mars 2016. Av handlingarna i ärendet fi'amgår
att nämnden bestämde tidpunkten for när beslutet skulle bÖlja gälla till sju månader efter
beslutsdatum efter uppgift från bolaget att det krävdes minst sju månader for att åtgärda
anläggningen. Sedan dess har kommunen beslutat att utöka verksamhetsområdet enligt
lagen om allmänna vattenijänster i området. Mot bakgrund av ovanstående och med
hänsyn till att det är viktigt att anläggningen snarast åtgärdas bör tidpunkten for när
beslutet ska börja gälla bestämmas till den I juli 2017. VYAAB har också begärt att vitet
ska upphävas. Sedan den 1 mars i år är VYAAB forbjudet att släppa ut avloppsvatten till
den bristfålliga anläggningen på den ifrågavarande fastigheten. VYAAB har trots tidigare
meddelat forbud inte åtgärdat anläggningen och nyttjar allijämt anläggningen.
Länsstyrelsen delar därfor nämndens bedömning att det fiffi1s skäl for att forena forbudet
med vite. Det beslutade vitet är skäligt. VVAAB:s yrkande i denna del ska därmed avslås.

I handläggningen av detta ärende har även miljöskyddshandläggare Pahik Hohner deltagit.

Maria Pettersson
länsjurist

/Juc 2t~ ~dtud
Emilia Sj ödahl
länsjurist

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skicka ett överidagande till Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara slmftligt och underteclmat av er. Det ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag som ni tagit del av beslutet. I överklagandet
ska ni ange vilket beslut som ni överklagar (t.ex. genom att ange beslutets diarienummer),
hur ni vill att beslutet ska ändras och varfor ni anser att det ska ändras. Länsstyrelsen
kommer att sända överldagandet samt länsstyrelsens och kommunens akt vidare till Markoch miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Sändlista:
Vingåker Vatten och Avfall AB
Saint Gobain Sweden AB
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Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

www.domstol.se
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Viadidaktnämndens årsredovisning 2017 (VIAN/2018:4)
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2017 och överlämnar den
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Viadidaktnämnden begär att 250 tusen kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras
till år 2018, enligt bilaga 2 "Begäran om ombudgetering av investeringsmedel" i
årsredovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Viadidaktnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 2 837 tusen
kronor.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2018-02-13
Årsredovisning 2017 Viadidaktnämnden

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig John-Erik Nyman (L), Thomas
Selig (V), Anders Lundström (VTL), Gunilla Magnusson (S), Tiina Rokka (V),
Marion Ståhl (S), Monica Granström (S) och Anna Åteg (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommun
Akt
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1 Inledning
1.1 Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för
och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt
geografiskt och rätt för handling och förändring.
Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde
1.2.1

Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i
Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal
vuxenutbildning. Detta omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för
invandrare samt särskild utbildning för vuxna. I uppdraget ingår också ansvar för
samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande samt
validering.
Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare
tillhandahålla yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid
lärcentret Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk
utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa
vidare på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.
Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar Viadidaktnämnden för insatser för personer som står
utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Nämnden
samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare deltar
Viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som står utan
arbete och studier.

1.3 Sammantagen bedömning
Viadidakt verkar inom områdena vuxnas lärande och arbetsmarknad för att bidra till
kommunfullmäktiges övergripande mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning.
Arbetet under året har följt de mål och uppdrag som anges i Viadidaktnämndens plan med
budget för 2017. Verksamhetens utmaningar är stora med en förhållandevis hög arbetslöshet i
både Katrineholms och Vingåkers kommuner. Samtidigt är också invånarnas utbildningsnivå i
båda kommunerna lägre jämfört med riket som helhet.
I denna årsredovisning konstateras att reformtakten inom Viadidaktnämndens område är hög
vilket bidrar till att verksamhetens förutsättningar snabbt förändras. Genom ett riksdagsbeslut
under våren 2017 infördes bland annat ett nytt så kallat studiestartsstöd. Detta stöd syftar till
att få arbetslösa med ett stort behov av utbildning att börja studera. Viadidakts uppgift blir här
att bedöma vilka som tillhör målgruppen för stödet i de båda kommunerna.
Regeringens avsikt är också att utveckla den samverkan som sker mellan kommunerna och
Arbetsförmedlingen utifrån de lokala överenskommelser som utarbetats med stöd av
Delegationen för unga till arbete. Regeringen har därför gett delegationen i uppdrag att främja
upprättandet av lokala överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering på
3
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arbetsmarknaden.
Ekonomiskt är Viadidaktnämndens resultat för perioden 2 837tkr. Överskottet består i
huvudsak av att vissa intäkter har varit högre än vad som kunnat förutses, att
implementeringen av nytt verksamhetssystem inom Vuxnas lärande senarelagts samt att det
har funnits vakanta tjänster inom Stab och service under större delen av året. Avvikelsen har
således inte förorsakats av att planerade utbildningar eller arbetsmarknadsåtgärder har ställts
in.
Viadidakt strävar efter att öka måluppfyllelsen inom båda verksamhetsområdena. I november
2016 beslutade Viadidaktnämnden bland annat om en plan för det systematiska
kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och
tillgodose en trygg och effektiv studiemiljö. Med stöd i denna planering har ett flertal
konkreta förbättringsåtgärder genomförts, bland annat har en studieverkstad utvecklats i syfte
att öka lärarstödet till skolans elever utöver ordinarie undervisning. Förvaltningens
bedömning är att det systematiska kvalitetsarbetet, som bygger på hög delaktighet från all
personal, skapar förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse. För att främja
målet om höjd utbildningsnivå har Viadidaktnämnden under våren 2017 även antagit en
Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt.
På motsvarande sätt har ett antal åtgärder vidtagits som fokuserar på att fler deltagare i
Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder ska gå vidare till egen försörjning efter avslutad insats.
Fokus har bland annat legat på metodutveckling och samverkan med andra aktörer som
viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden.
Uppföljningen visar att verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen har fortsatt att öka.
Ökningen har skett både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom
svenska för invandrare (sfi). Det växande antalet elever inom sfi talar för att volymerna inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.
Antalet deltagare inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har också ökat. Samtidigt som
volymerna har ökat inom området har även verksamhetens resultat förbättrats. Det kan bland
annat noteras att andelen deltagare som anvisats från socialförvaltningen i Katrineholm som
går vidare till egen försörjning efter avslutad insats har ökat.
Det genomsnittliga antalet månadsanställda inom förvaltningen har ökat från 99 personer år
2016 till 109 personer år 2017. Ökningen har i huvudsak skett inom Vuxnas lärande för att
hantera de ökade verksamhetsvolymerna.
Viadidakts sammantagna bedömning är att det förbättringsarbete som pågår inom
förvaltningen skapar förutsättningar för att nå ökad måluppfyllelse. Trenden för de indikatorer
som Viadidakt arbetar med visar på att måluppfyllelsen går åt rätt håll för de flesta målen.
Möjligheten att nå förbättrade resultat är samtidigt beroende av hur de ökande
verksamhetsvolymerna och förändringarna i den statliga styrningen kan hanteras.

1.4 Framåtblick
De faktorer som kan bedömas talar för ett fortsatt stort behov av Viadidakts verksamheter
under 2018. Förutom stora verksamhetsvolymer möter förvaltningen utmaningar i form av en
hög reformtakt inom Viadidaktnämndens område.
Ett antal aktuella regeländringar inom vuxenutbildningen syftar till att personer med kort
utbildning ska börja studera. Detta kan komma att påverka omfattningen på inflödet av elever
under kommande år, men också bidra till att andelen studieovana elever ökar. Till exempel
införandet av studiestartsstödet i kombination med att det år 2017 infördes en ändring i
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skollagen som väsentligt utökat rätten för vuxna att delta i vuxenutbildning på gymnasial
nivå. Lagändringen ger alla vuxna rätt att komplettera sina studier i syfte att uppnå såväl
grundläggande som särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.
Vidare trädde ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i kraft
den 1 januari 2018. De nya reglerna innebär en genomgripande reformering av
Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända. En central del i det nya regelverket är att kraven
på individen tydliggörs. Inom ramen för det nya regelverket införs även en så kallad
utbildningsplikt för nyanlända. Arbetsförmedlingen ges därigenom befogenhet att anvisa
nyanlända att söka och delta i kommunal vuxenutbildning, vilket indirekt medför en
utvidgning av kommunens uppdrag. Kommunernas utökade kostnader för utbildningsplikten
har finansierats med en höjning av schablonersättningen för mottagandet av nyanlända.
Utifrån arbetsmarknadspolitikens starka koppling till vuxenutbildningen noteras också
signaler från nationell nivå om att kommunernas roll i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken kan komma att fortsätta öka. Via Delegationen för unga och nyanlända till arbete har
Vingåkers och Katrineholms kommuner sedan tidigare en lokal överenskommelse med
Arbetsförmedlingen avseende samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Under 2018
kommer detta att kompletteras med en överenskommelse för nyanlända vuxnas etablering på
arbetsmarknaden.
Möjligheterna för Viadidakt att under kommande år nå en ökad måluppfyllelse är beroende av
hur de ökande verksamhetsvolymerna och förändringarna i den statliga styrningen kan
hanteras.
Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat Viadidakt tre stycken yrkeshögskoleutbildningar med studiestart hösten 2018. Beviljade utbildningar är Byggproduktionsledare,
Fastighetsingenjör tekniska system och Redovisningskonsult. Vidare har Karlstads Universitet
beslutat att fortsätta samarbetet med Viadidakt och förlagt Grundskollärarprogrammet
inriktning åk 4-6 till Campus Viadidakt. Utbildningen är sökbar till våren 2018.
Både Vingåker och Katrineholms kommuner har tagit ställning till att fortsätta samverka i en
gemensam nämnd. Under år 2018 kommer därför kommunstyrelserna i respektive kommun
att se över reglemente och avtal.

1.5 Volymutveckling
1.5.1

Viadidaktnämnden

Volymmått

Utfall 2016

Utfall 2017

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå

205 000

253 000

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå

138 400

187 500

Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna

2 200

2 280

Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per
månad

450
varav 46 %
kvinnor, 54 % män

560
varav 52 %
kvinnor, 48 % män

Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad

305

306
varav 48 %
kvinnor, 52 % män

Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt

306
varav 65 %
kvinnor, 35 % män

355
varav 53 %
kvinnor, 47 % män

Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret

62

149
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Volymmått

Utfall 2016

Utfall 2017

varav 45 %
kvinnor, 55 % män

varav 43 %
kvinnor, 57 % män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen

144
varav 55 %
kvinnor, 45 % män

244
varav 50 %
kvinnor, 50 % män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av
socialförvaltningen

60
varav 53 %
kvinnor, 47 % män

71
varav 52 %
kvinnor, 48 % män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av
Arbetsförmedlingen

197
varav 46 %
kvinnor, 54 % män

267
varav 51 %
kvinnor, 49 % män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av
Arbetsförmedlingen

54
varav 28 %
kvinnor, 72 % män

48
varav 38 %
kvinnor, 62 % män

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt
ungdomstorg

158
varav 41 %
kvinnor, 59 % män

276
varav 46 %
kvinnor, 54 % män

Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg

24
varav 25 %
kvinnor, 75 % män

30
varav 33 %
kvinnor, 67 % män

Antal feriearbetare i Katrineholm

300
varav 51 % flickor,
49 % pojkar

275 varav 51 %
flickor, 49 % pojkar

Antal feriearbetare i Vingåker

81
varav 44 % flickor,
56 % pojkar

72
varav 51 % flickor,
49 % pojkar

1.5.1.1 Kommentarer till volymmått
År 2017 ökade volymerna inom båda Viadidakts verksamhetsområden, med fler elever inom
vuxenutbildningen och fler deltagare inom förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder.
Inom vuxenutbildningen skedde ökningen både inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). För studier på grundläggande och
gymnasial nivå hade Viadidakt totalt ett utfall om 440 500 producerade verksamhetspoäng,
vilket kan jämföras med 343 400 poäng år 2016. Ökningen mellan åren motsvarar drygt 121
årsstudieplatser.
Inom sfi följs det genomsnittliga antalet studerande per månad. Här hade Viadidakt under år
2017 i genomsnitt 560 studerande per månad, vilket kan jämföras med ett genomsnitt om 450
elever i månaden under föregående år. Tillströmningen av elever är delvis en effekt av den
flyktingsituation som rådde år 2015 med ett stort antal asylsökande. Ökningen av elevantalet
inom sfi är en av de faktorer som talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.
Det redovisade antalet ungdomar som faller under aktivitetsansvaret har ökat jämfört med
föregående år. Ökningen består främst av förbättrade rutiner i registrering och återspeglar inte
en faktisk ökning.
År 2017 hade Viadidakt arbetsmarknad sammanlagt 630 deltagare från Arbetsförmedlingen
och socialförvaltningarna i de båda kommunerna, vilket kan jämföras med 455 deltagare
under 2016. Ökningen mellan åren kan delvis ses som en återhämtning till tidigare nivåer då
antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder minskade kraftigt under 2016. En
bidragande orsak till ökningen är den översyn av samverkansrutinerna med
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socialförvaltningarna som skedde under hösten 2016. Till ökningen bidrar också att 2017
innefattar helårseffekter av projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det särskilda
uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare som står långt från
arbetsmarknaden.
Viadidakts ungdomstorg samordnade under sommaren kommunala feriearbeten för
sammanlagt 347 ungdomar (prognosen var 358 ungdomar) som har gått ett år på gymnasiet.
Utöver dessa ungdomar födda år 2000 hanterades vissa extrasatsningar. I Vingåker utvidgades
målgruppen till att även omfatta ungdomar födda år 2001, medan Katrineholm satsade på att
specifikt skapa feriearbeten för ungdomar som läser inom grund- och gymnasiesärskolan.
Dessa satsningar resulterade totalt i ytterligare 53 feriearbetande ungdomar, varav 42
ungdomar i Vingåker och 11 ungdomar i Katrineholm.

7

396

2 Målredovisning
2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Väsentliga händelser
Viadidaktnämnden verkar för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökad
egen försörjning. Viadidaktnämndens förutsättningar påverkas till stor del av faktorer såsom
konjunkturläge, nedläggningar och nyetableringar av företag och hur Arbetsförmedlingen
lyckas med etableringsuppdraget.
Utmaningarna i att hjälpa de som saknar arbete att nå egen försörjning är stora. De flesta
deltagarna i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder står långt från arbetsmarknad eller studier.
Det finns personer med låg utbildningsnivå, ohälsa och begränsade kunskaper i svenska
språket. Arbetslösheten i Katrineholm och Vingåker är samtidigt högre än i genomsnittet för
riket. I december 2017 var arbetslösheten i Katrineholm 11,0 procent av den registerbaserade
arbetskraften, i Vingåker var den 10,3 procent. Detta kan jämföras med ett riksgenomsnitt om
7,5 procent vid samma tid.
Antalet deltagare i olika arbetsmarknadsåtgärder som under år 2017 har anvisats till Viadidakt
från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i de båda kommunerna har sammantaget
ökat jämfört med år 2016. Samtidigt finns positiva signaler vad gäller utvecklingen av
verksamhetens resultat. Andelen personer som går vidare till arbete eller studier ökar i båda
kommunerna. Under 2017 gick sammanlagt 32 procent av deltagarna från Katrineholms
kommun, respektive 32 procent av deltagarna från Vingåkers kommun, vidare till arbete eller
studier efter avslutad insats. Detta kan jämföras med 2016 då motsvarande andel var 24
procent för Katrineholm respektive 26 procent för Vingåker. Trots den positiva utvecklingen i
övrigt har dock andelen kvinnor från Vingåker som börjar arbeta efter avslutad insats minskat
jämfört med 2016.
Under året har flera åtgärder vidtagits som fokuserar på metodutveckling och samverkan med
andra aktörer som viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden. En
metod som det har fokuserats på är bland annat Individual Placement and Support (IPS), som
är en etablerad och standardiserad arbetsrehabiliteringsmetod. Dessutom har ett nytt
motivationsprogram, Mica (motivation, inspiration, cv, arbete), startat med deltagare som har
åtgärdsanställningar.
Samverkan med socialförvaltningarna i kommunerna har utvecklats under året. Fokusområdet
har varit att upprätta och se över rutiner och riktlinjer för det fortsatta samarbetet, så att fler
personer kan ta sig vidare till egen försörjning. Vidare har arbete genomförts för att utöka
kontakter och samverkan med näringslivet. Bland annat genom projektet Tillväxtsamverkan
västra Sörmland, där båda kommunerna deltar.
Arbetet utifrån den lokala överenskommelsen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, i
enlighet med satsningen Delegationen för unga till arbete, har fortsatt. Syftet med denna
samverkan är att minska ungdomsarbetslösheten. Inom ramen för överenskommelsen har
under året 27 personer varit aktuella med så kallat utbildningskontrakt och 14 personer med
traineejobb.
Under hösten 2017 har ett utvecklingsarbete genomförts för att ta fram den nya
överenskommelsen för nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Utifrån detta arbete
har medel sökts från Delegationen för unga och nyanlända till arbete, bland annat för en
samordnartjänst för arbetet med de jobbspår som planeras. Beslut om äskade medel väntas i
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början av år 2018.
En planering pågår för att förändra delar av samhällsorienteringen så att den blir integrerad
med den nya inriktningen med jobbspår. På försök förbereds en differentierad inriktning av
samhällsorienteringen bestående av ett intensivspår för akademiker och ett mer praktiskt
inriktat spår för övriga deltagare.
Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat under 2017. Genom start av nya
grupper i egen och extern regi klarar förvaltningen, trots volymökningen, att erbjuda blivande
elever start av utbildning inom tre månader.
I Viadidaktnämndens årsredovisning för år 2016 redovisades sjunkande betygsresultat för
elever inom svenska för invandrare (sfi). Under år 2017 har därför ett antal åtgärder vidtagits i
syfte att öka måluppfyllelsen, bland annat har en särskild introduktionskurs införts. Syftet
med denna är att säkerställa att eleverna hamnar på rätt nivå redan från start. Erfarenheten
bland verksamhetens pedagoger är att detta har varit en lyckad satsning. Vidare har en
specialpedagog anställts som både arbetar med stöd till enskilda elever inom sfi och med stöd
till lärare. Betygsresultaten för år 2017 är dock i stort sett oförändrade jämfört med år 2016.
Vilket indikerar att den nedgående trenden är bruten.
Samråd med Arbetsförmedlingen pågår för att utforma en ny överenskommelse avseende sfi.
Som en del i utvecklingen kommer undervisningen i sfi blir mer specialinriktad för att
förbereda individerna till en specifik yrkesinriktning. För att förstärka processen kommer
statsbidrag för yrkesinriktad sfi att sökas.
Under hösten 2017 påbörjades ett försök med suggestopedi som metod för undervisning i
svenska för invandrare. Detta sker då Europeiska socialfonden beviljat Samordningsförbundet
RAR medel för att, i samarbete med Viadidakt och Eskilstuna kommun, utvärdera
suggestopedi som utbildningsmetod. Huvudsyftet med projektet är att visa att det finns belägg
(evidens) för att suggestopedimetoden ger en snabbare språkinlärning. Suggestopedi är en
alternativ pedagogisk metod som betonar betydelsen av en positiv inlärningssituation där man
lär sig med alla sinnen. Projektet pågår till år 2019.
Resultatmål

Kommentar

Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta
eller studera efter avslutad insats ska öka
VIAN

Viadidakt ser att andelen deltagare som börjar arbeta
eller studera efter avslutad insats har ökat. Dock har
andelen kvinnor från Vingåker som börjar arbeta
minskat något. Det är fler män som går vidare till
arbete medan fler kvinnor går vidare till studier. En
fortsatt prioriterad uppgift är att möta upp de deltagare
som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg
utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska,
med insatser som får deltagarna att närma sig
arbetsmarknad och studier.

Andelen studerande som klarar målen i
utbildning i svenska för invandrare ska öka
VIAN

Antalet elever som läser svenska för invandrare har
ökat under 2017. Vilket har inneburit utmaningar för
verksamheten. Nya grupper har startat i både egen
och extern regi. Totalt för de båda kommunerna är
betygsresultaten i stort sett oförändrade. Dock har
resultaten förbättrats för kvinnor i båda kommunerna.

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt
bistånd som övergår till egen försörjning ska
öka
VIAN, SOCN

Resultatet för 2017 visar att en ökad andel av de
deltagare som anvisats till Viadidakt från
socialförvaltningen i Katrineholm går vidare till egen
försörjning. I Vingåker däremot är andelen oförändrad
gentemot föregående mätning. För förvaltningens
resultat som helhet, utan att dela upp det per
kommun, syns en förbättring. Viadidakts bedömning
är därför att utvecklingen går åt rätt håll.
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2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Väsentliga händelser
Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra studiemiljön i vuxenutbildningens
lokaler i Katrineholm. I samarbete med KFAB har bland annat en ny reception skapats i Vita
huset, denna är nu en central kontaktyta i mötet med skolans elever och övriga besökare. En
elevcafeteria har också öppnats i Röda huset. Vidare har undervisningen inom särskild
utbildning för vuxna kunnat flytta från Vita huset till nyrenoverade lokaler i Röda huset.
KFABs installation av hiss i Röda huset, som skulle ha skett under året, har dock blivit
försenat.
Resultatmål
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler
ska öka
KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB

Kommentar
Vid renovering, om- och tillbyggnad tas
tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.

2.3 Utbildning
Väsentliga händelser
Dagens samhälle ställer allt högre krav på kunskap och kompetens för möjligheterna att
komma in på arbetsmarknaden. Arbetet med att bidra till att höja utbildningsnivån i
kommunen är en prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden.
I Katrineholm och Vingåker är andelen invånare som saknar en gymnasieutbildning större än
motsvarande andel för riket som helhet. Jämfört med riket är samtidigt andelen invånare med
en eftergymnasial utbildning fortsatt förhållandevis låg. Förutom att Katrineholm och
Vingåker är kommuner med relativt svaga studietraditioner bidrar faktorer som flyttmönster,
flyktingmottagande och näringsstruktur till situationen. Utbildningsnivån i kommunerna
illustrerar behovet av Viadidakts verksamheter, men ska även beaktas vid en analys av
verksamhetens måluppfyllelse.
År 2016 initierades ett omfattande utvecklingsarbete inom Vuxnas lärande.
Viadidaktnämnden beslutade bland annat en plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom
vuxenutbildningen, med syfte att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och
effektiv studiemiljö. En kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen inom Viadidakt avseende
helåret 2016 beslutades av Viadidaktnämnden i april 2017. I denna redovisning angavs även
en planering av konkreta förbättringsåtgärder. Med stöd i denna planering har förvaltningen
målmedvetet fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten och förbättra studiemiljön.
Under hösten 2017 har bland annat en studieverkstad utvecklats i syfte att öka lärarstödet till
skolans elever utöver ordinarie undervisning. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
har också årshjulet för verksamheten inom Vuxnas lärande vidareutvecklats avseende
kalendarium för kurser, sökperioder, nationella prov, elevuppföljningar med mera. Från år
2017 sker även undervisning under sommaren för att möta skollagens krav på att
vuxenutbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året. Detta har bland annat möjliggjort
att elever som hamnat efter sin studieplan har kunnat läsa ikapp.
En enkätundersökning om verksamhetens innehåll och studiemiljö genomfördes under hösten
2017 inom den platsbundna undervisningen. Vidare följs elevernas studieresultat upp och
analyseras. En ny rutin för att följa upp avbrottsorsaker för elever som avslutar sina studier i
förtid har införts under året. Förvaltningens bedömning är att detta arbete, som bygger på hög
delaktighet från all personal, skapar förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse.
En fördjupad analys av verksamhetens resultat avseende helåret 2017 kommer att kunna
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presenteras i den årliga kvalitetsredovisningen till Viadidaktnämnden i april.
Under år 2017 har också ett samarbete inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM). Med start i augusti genomförs ett två års samarbete/utbildningspaket kring elever
med olika funktionshinder. Syftet är att öka kunskapen kring denna grupp då mycket handlar
om bemötande och kompensatoriska hjälpmedel för att eleverna ska nå en god måluppfyllelse.
SPSM har även lämnat ett förhandsbesked om att Viadidakt kommer att tilldelas ett
projektanslag för införandet av elevhälsoteam under år 2018.
Vidare har ett konkret arbete påbörjats utifrån den strategi och handlingsplan för digitalt och
flexibelt lärande som Viadidaktnämnden antog i december 2016. Bland annat har försök
inletts med att webbsända lektioner mellan de båda kommunerna. I försöket sänds lektioner
från Vingåker till elever som följer undervisningen i Katrineholm. Vidare har åtgärder
vidtagits för att öka tillgängligheten till datorer för skolans elever.
Ett nytt så kallat studiestartsstöd beslutades av riksdagen i maj 2017. Riktlinjer för
förvaltningens arbete med detta stöd antogs av Viadidaktnämnden i augusti. Stödet syftar till
att få arbetslösa med stort utbildningsbehov på grundläggande eller gymnasial nivå att börja
studera. Det är Viadidakt som i första hand bedömer om den enskilde tillhör målgruppen för
stödet. Under hösten kunde fyra personer beviljas studiestartsstöd. Viadidakts arbete med att
nå och motivera invånare som kan komma i fråga för stödet fortsätter under år 2018.
För att öka måluppfyllelsen har en preparandutbildning införts som ett första steg till vidare
studier för elever som har avslutat svenska för invandrare. Kursen har genomförts utifrån
skolverkets läroplan för svenska som andra språk delkurs 1 på grundskolenivå. Deltagarna i
denna kurs har även fått prova på andra ämnen som Viadidakt erbjuder. Syftet är att öka
elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt när det gäller både kunskapsutveckling och
måluppfyllelse.
För år 2017 har de sammantagna betygsresultaten för såväl grundläggande som gymnasial
nivå förbättrats. Trots den positiva utvecklingen i övrigt har studieresultaten för män från
Vingåker försämrats. Det ska dock noteras att volymerna från Vingåker är så pass små att
resultatet för ett fåtal individer får ett avgörande genomslag för utfallet.
Inom ramen för att främja målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift för
Viadidakt att utveckla förutsättningarna att läsa högre studier från hemorten. I april antog
Viadidaktnämnden en Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt. I enlighet med
strategin har Viadidakt under året fortsatt arbetet med att utveckla möjligheterna för invånarna
att kunna läsa på högskola från hemorten.
Den 17 mars arrangerade Viadidakt mässan Utbildning & entreprenörskap på Safiren i
Katrineholm för unga och vuxna som vill studera vidare. Mässan hade ett 50-tal utställare och
var uppskattad av besökarna. På plats fanns bland annat representanter för Handelshögskolan i
Stockholm, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan och Jönköpings Universitet. Likaså fanns
flera yrkeshögskoleanordnare såsom IUC, Campus Nyköping och Yrkesakademin bland
utställarna.
Resultatmål
Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KULN, VIAN, VON

Kommentar
Viadidakt har inom ramen för sin
utbildningsverksamhet verkat för att bidra till
resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Under 2017 har
det skett en volymmässig ökning av antalet
producerade verksamhetspoäng inom grundläggande
och gymnasial vuxenutbildning. Samtliga
studieresultat har förbättrats utom för män i Vingåker
där en försämring har skett. Fördjupad analys
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Resultatmål

Kommentar
kommer att ske i samband med kvalitetsrapporten
som presenteras under våren 2018.

Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala
delaktigheten, både inom sina verksamheter och
genom att personal deltar som handledare vid
datorhandledning för allmänheten på Kulturhuset
Ängeln.

2.4 Kultur, idrott och fritid
Väsentliga händelser
Inom projekt Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) har arbetet fortsatt med nya
deltagargrupper. IBIS vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett samverkansprojekt
mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och landstinget. Sedan starten 2016 har projektet
sammanlagt haft ca 80 deltagare. Projektet har ett hälsofrämjande syfte som bygger på att
utveckla språkkunskaperna i svenska och medvetenheten om den egna hälsan. Under året har
deltagarna bland annat genomgått en hjärt- och lungräddningskurs och fått föreläsningar av
Folktandvården, Kvinnokliniken och apoteket i syfte att stärka den egna hälsan. Projektet
pågår till november 2018 och finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF).
Projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland.
Viadidakts samordnare för samhällsorientering för nyanlända har deltagit i planering och
uppstart av projektet MILSA, som leds av Länsstyrelsen. I projektet ska en
utbildningsplattform tas fram för samhälls- och hälsokommunikation. Under 2018 kommer
Viadidakts samhällskommunikatörer utbildas inom hälsa för att så småningom kunna utöka
samhällsorienteringen med hälsokommunikation.
Resultatmål
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska
öka
KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON

Kommentar
Viadidakt arbetare med ett hälsofrämjande
förhållningssätt inom förvaltningens verksamheter.
Inom projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland)
genomförs som en del i projektet en hälsoskola riktad
till nyanlända.

2.5 Hållbar miljö
Väsentliga händelser
Resultatmål

Kommentar

Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON,
KFAB

Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar
(biogas).

Kommunens energiförbrukning ska minska
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON,
KFAB

Kostnaderna för el- och värmeförbrukning har ökat
sedan föregående år.

2.6 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser
Viadidakts målsättning är att bidra till att långsiktigt förbättra kostnadsutvecklingen i
Katrineholms och Vingåkers kommuner genom att fler invånare går vidare till studier och
arbete. I detta arbete är samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer en viktig
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förutsättning. Denna samverkan möjliggör att elever och deltagare vid Viadidakt får tillgång
till ett utbud av insatser och utbildningar som inte hade varit möjligt för förvaltningen att
åstadkomma på egen hand.
Inom Viadidakt sker en successiv utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga
och öppna verksamheter där alla känner sig välkomna. Inom vuxenutbildningen har bland ett
omfattande arbete skett under året kring implementeringen av den plan för arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling som Viadidaktnämnden beslutade år 2016. All
personal inom vuxenutbildningen har deltagit i en bemötandeutbildning som genomfördes i
studiecirkelform i grupper ledda av samtalsledare som har valts ut bland personal på skolan.
Ett annat exempel är att coacherna på Viadidakts ungdomstorg under år 2017 avslutat en
längre utbildningssatsning i och med att de har blivit HBTQ-certifierade. Syftet med
certifieringen är att säkerställa en god arbetsmiljö samt ett professionellt bemötande och
därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.
I strävan att öka organisationens tillgänglighet har Viadidakt under vintern 2016-2017
genomfört ett arbete för att strukturera om och förbättra den externa hemsidan (viadidakt.se).
Samtidigt har verksamheten förbättrat sin informationsspridning via sociala medier. Under
2017 har också fem e-tjänster lanserats.
För att öka möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare har kommunfullmäktige beslutat
att införa heltid som norm i Katrineholms kommun. Från och med den 1 juli 2018 ska
samtliga medarbetare i Katrineholms kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja
en lägre sysselsättningsgrad. Viadidakt har tagit fram en handlingsplan för hur införandet ska
hanteras inom förvaltningen.
Inom Vuxnas lärande har det under året pågått en kontinuerlig process för att rekrytera
behöriga lärare.
Resultatmål

Kommentar

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

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

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

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för
ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och
kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Viadidakt har under året renoverat Vita huset och
infört en reception, vilket är en central kontaktyta i
mötet med skolans elever och övriga besökare.

Kommunens tillgänglighet per telefon och epost ska förbättras
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Verksamhetsvolymerna har ökat vilket även medför
ett högre tryck på tillgängligheten. Insatser har
genomförts för att förbättra tillgängligheten.

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Viadidakts hemsida har utvecklats och närvaron på
sociala medier har ökat. Webbstatistiken för
Katrineholms kommun visar att besöken på
Viadidakts hemsida har ökat under år 2017.

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

Resultatet för HME-index inom förvaltningen i
mätningen hösten 2017 visade en tydlig förbättring
jämfört med föregående mätning.

Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Viadidakt har under året kunnat tillsätta vakanta
tjänster. Inom vuxenutbildningen har rekrytering av
behöriga lärare kunnat genomföras i högre grad än
tidigare.
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Resultatmål
Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Kommentar
Sjukfrånvaron har minskat totalt men ökat för
männen. Dock är volymerna små vilket gör att få
personer är avgörande för om resultatet blir bättre
eller sämre jämfört med föregående mättillfälle.
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3 Personalredovisning
3.1 Personalnyckeltal
2017
Mätdatum
/
mätperiod

Totalt

Kvinno
r

2016
Män

Totalt

Kvinno
r

Män

Personalstyrka
Antal årsarbetare totalt
(omräknade heltider)

1/12-30/11

136,7

89,3

47,5

117,9

67,9

50,0

andel månadsanställda

1/12-30/11

95,5 %

95,8 %

95,0 %

95,3 %

95,8 %

94,6 %

andel timanställda

1/12-30/11

4,5 %

4,2 %

5,0 %

4,7 %

4,2 %

5,4 %

Antal månadsanställda
personer

30/11

109

82

27

99

67

32

andel tillsvidareanställda

30/11

78 %

79 %

74 %

77 %

79 %

74 %

andel visstidsanställda

30/11

22 %

21 %

26 %

23 %

21 %

26 %

Andel med heltidsanställning,
månadsanställda

30/11

90 %

91 %

85 %

84 %

88 %

75 %

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

30/11

57 %

56 %

57 %

56 %

63 %

51 %

Kompetensförsörjning
Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

1/12-30/11

3

2

Antal tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran

1/12-30/11

7

15

Antal tillsvidareanställda 61 år
eller äldre

30/11

23

18

Antal pågående rehabärenden

30/11

12

4

Antal ärenden på rehabbevakning

30/11

6

2

Total sjukfrånvaro

1/12-30/11

5,5 %

5,7 %

5,1 %

6,1 %

7,8 %

3,9 %

total sjukfrånvaro, anställda -29 år

1/12-30/11

0,7 %

0,8 %

0,7 %

3,5 %

4,9 %

2,1 %

total sjukfrånvaro, anställda 30-49
år

1/12-30/11

6,1 %

7,9 %

3,3 %

8,1 %

11,9 %

3,7 %

total sjukfrånvaro, anställda 50- år

1/12-30/11

6,6 %

5,9 %

8,0 %

5,8 %

6,5 %

4,8 %

andel av total sjukfrånvaro som
avser långtidssjukfrånvaro (60
dagar eller mer)

1/12-30/11

46,4 %

46,5 %

46,3 %

50,9 %

60,0 %

8,6 %

Sjukfrånvaro
tillsvidareanställda

1/12-30/11

4,9 %

5,0 %

4,8 %

6,2 %

7,7 %

3,5 %

Total lönekostnad (tkr)

1/12-30/11

63 120

55 055

Sjuklönekostnad som andel av
total lönekostnad

1/12-30/11

2,2 %

2,0 %

Hälsa och arbetsmiljö

Personalkostnader
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3.2 Personalstyrka
Redovisningen av personalnyckeltal visar att antalet anställda har ökat. Det ska dock noteras
att det finns vissa omständigheter avseende de redovisade uppgifterna som delvis nyanserar
bilden.
Enligt måttet Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider) bestod personalen under
mätperioden av drygt 136 årsarbetare. Detta antal baseras dock inte enbart på verksamhetens
ordinarie personal. Här finns bland annat individer med olika former av åtgärdsanställningar
kopplat till Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder. Då semestertjänst och sommarkurser har
införts inom vuxenutbildningen är 2017 års siffror inte helt jämförbara med 2016. Fler
vikarier har nyttjats på andra tidpunkter under året än på sommaren. Den redovisade tiden blir
i dessa sammanhang dubbel, då både semesterlediga och vikarierande lärare ingår i underlaget
för beräkningen. Därutöver har antalet föräldralediga årsarbetare ökat, vilka även de ingår i
redovisningen.
I måttet Antal månadsanställda personer ingår dock inte åtgärdsanställningar och timvikarier.
Merparten av ökningen sedan föregående år har skett inom Vuxnas lärande. Det är också
inom vuxenutbildningen som merparten av förvaltningens visstidsanställda personal finns.
Inom vuxenutbildningen gäller därtill att obehöriga lärare enligt regelverket inte kan anställas
tillsvidare. Ökningen av antalet anställda inom vuxenutbildningen ska ses mot bakgrund av de
kraftigt ökade verksamhetsvolymerna. För att personal- och lokalmässigt hantera den kraftiga
ökningen av antalet elever inom sfi kompletterar Viadidakt sedan april 2017 även den egna
verksamheten med att viss utbildning sker hos upphandlad utbildningsanordnare.
Andelen anställda med heltidsanställning har ökat något sedan föregående år, medan den
genomsnittliga sysselsättningsgraden för personer med deltidsanställning i stort sett är
oförändrad.

3.3 Kompetensförsörjning
Av statistiken framgår att färre personer har valt att säga upp sig på egen begäran år 2017
jämfört med 2016. I denna jämförelse ska dock noteras att antalet uppsägningar år 2016 var
ovanligt högt. Åtta av de personer som då sade upp sig hade redan varslats i samband med
Viadidakts omorganisation, men fick nytt arbete före varseltidens utgång.
Inom Viadidakt arbetsmarknad har en ny coach rekryterats under året för att coacha deltagare
med stora svårigheter att komma till arbete eller studier. Därutöver har en rekryteringscoach
anställts med ansvar för att "öppna dörrar" för deltagare mot det privata näringslivet.
Rekryteringen har medfört ett mer utåtriktat arbete i hela verksamheten och att fler deltagare
har fått möjlighet att praktisera eller få arbete på privata företag.
Vidare har under året verksamhetens fokus legat på att utveckla metoder och förhållningssätt
för det coachande och arbetsledande arbetssättet. Utbildningsinsatser har genomförts inom
metoderna Supported Employment och 7-tjugo. Då huvuddelen av deltagarna är utrikesfödda
har också utbildning och föreläsningar om andra kulturer bidragit till att utveckla formerna för
det operativa arbetet.
Inom Vuxnas lärande har fokus för rekryteringsarbetet under året legat på att rekrytera
behöriga lärare. Inom kompetensutvecklingen har bland annat all personal inom området gått
en utbildning med inriktning på bemötandefrågor kopplat till planen för att motverka
diskriminering och kränkande behandling.
Under året har också ett samarbete inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
om ett tvåårigt utbildningspaket för utveckla verksamhetens kompetens att stödja elever med
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olika funktionshinder. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser inom Vuxnas lärande har
bland annat omfattat utbildning inom suggestopedimetoden samt utbildning för de nya
arbetslagledarna.

3.4 Hälsa och arbetsmiljö
Inom arbetsmiljö och hälsa finns en positiv utveckling där sjukfrånvaron under perioden har
minskat i jämförelse med föregående år. Andelen av total sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro har också minskat. Dock har sjukfrånvaron för män ökat i jämförelse
med föregående år. Hänsyn bör dock tas till att volymerna är små vilket medför att få personer
är avgörande för om resultatet blir bättre eller sämre jämfört med föregående mättillfälle.
Vidare noteras att antalet ärenden på rehabbevakning har ökat. Detta är ärenden som initieras
automatiskt, exempelvis om en medarbetare under ett kalenderår varit sjuk vid sex
korttidstillfällen.
Enligt den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2017 har personalen inom
Viadidakts verksamheter ett högre medelvärde avseende hälsa och fysiska arbetsförhållanden
än Katrineholms kommun som helhet.
Personalen är den viktigaste resursen i Viadidaktnämndens verksamheter. Under 2017 har ett
antal åtgärder vidtagits för att aktivt främja hälsa och arbetsmiljö inom förvaltningen.
Inom Viadidakt arbetsmarknad har bland annat planeringsdagar genomförts med inslag av
fysiska och teambildande insatser. Dagarna har varit ett led i att utveckla verksamheten,
främja samarbete, inspirera till motion och ha trevligt tillsammans.
Inom Vuxnas lärande har hälsa och arbetsmiljö varit i fokus under året och har varit ett
återkommande tema på arbetsplatsträffarna. Därutöver har bland annat ett flertal åtgärder
vidtagits för att utveckla och förbättra den fysiska arbetsmiljön.
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4 Ekonomisk redovisning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12 2017

Budget per 31/12 2017

Avvikelse

Nämnd, ledning, stab och
service

-3 510

-11 909

8 399

Vuxnas lärande

-26 683

-23 278

-3 405

Arbetsmarknad

-21 507

-19 350

-2 157

Totalt

-51 700

-54 537

2 837

4.1.1

Kommentarer till driftsredovisning

Viadidaktnämndens avvikelse för helåret 2017 är 2 837tkr. Av detta har Vingåkers kommun
fått 21% av resultatet, det vill säga 754tkr. Orsaken till den positiva avvikelsen är bland annat
att statsbidrag avseende åtgärdsanställda under år 2016 har kommit in under året. Det har även
inkommit högre intäkter än förväntat. Det har varit vakanta tjänster inom Stab och service
under större delen av året samt att personer inte har arbetat heltid. Avvikelsen har således inte
förorsakats av att planerade utbildningar eller arbetsmarknadsåtgärder har ställts in.
Viadidakt hade även räknat med att det nya verksamhetssystemet inom vuxnas lärande skulle
ha tagits i bruk under året, vilket inte blev fallet på grund av att en ny upphandlingsomgång
krävdes. Avtal med leverantör skrevs på strax innan årsskiftet och inga kostnader kunde
därmed härröras till år 2017 när budget fanns avsatt.
Under året har volymerna inom vuxenutbildningen ökat. Ökningen sker både inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). Detta
medför att personalbudgeten inte har räckt till då ytterligare personal har anställts för att
motsvara volymökningen. Inom svenska för invandrare (sfi) har undervisning köpts in av
extern part för att kunna erbjuda plats och därmed minska kötiden.
Anledningen till avvikelsen inom de olika områdena är framförallt orsakat av
bokföringsmässiga justeringar. Budgeten för förvaltningens overheadkostnader lades på
övergripande nivå medan kostnaderna fördelades ut på verksamheterna i samband med
bokslutsarbetet. Detta medför att Vuxnas lärande och Arbetsmarknad får stora underskott, då
budgeten för overheadkostnader inte finns hos dem. Hänsyn har tagits till detta i samband
med budget 2018 och avvikelserna kommer inte att bli lika stora år 2018.
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4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12 2017

Budget per 31/12 2017

Avvikelse

Databas
elevadministration

0

250

250

Teknisk utrustning för
undervisning;
smartboard, projektor

0

100

0

Maskinell utrustning till
praktiska verksamheter

24

30

6

Inventarier

303

200

-103

Totalt

327

580

253

4.2.1

Kommentarer till investeringsredovisning

Viadidaktnämnden har en total investeringsbudget på 580 tkr för år 2017. Av dessa är 250 tkr
reserverade för inköp av databas elevadministration. Upphandlingen avbröts dock då
förfrågningsunderlaget behövde revideras utifrån tillkommande krav. Efter en förnyad
upphandling skrevs avtal med en leverantör i slutet av december. Investeringsmedlen på
250tkr kommer därför att begäras bli omförda till år 2018.
Snickeri har köpt maskinell utrustning och Vuxnas lärande har köpt in kontorsmöbler samt
teknisk utrustning som smartboards och projektor.
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5 Särskilda uppdrag
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget
Status

Aktiviteter

Kommentar

Utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till
försörjningsstödstagare som står långt från
arbetsmarknaden

Det särskilda uppdraget har genomförts i
projektform och finansierats genom särskilt
avsatta medel. Projektet har bidragit till att
antalet deltagare som anvisats till Viadidakt av
socialförvaltningen i Katrineholms kommun
ökat. I genomsnitt hade projektet 27 aktiva
deltagare per månad under 2017. Totalt var 50
deltagare aktualiserade för projektet under
året.
Arbetet med deltagarna har kännetecknats av
en nära coachning där individanpassade
åtgärder formats utifrån deltagarnas förmågor
och intressen. Viadidakts bedömning är att den
utvidgning mot en svårare målgrupp, som
initierats genom projektet, är positiv. De
erfarenheter som gjorts visar att det går att
skapa aktiverande åtgärder för dessa individer,
precis som för de övriga deltagare Viadidakt
arbetar med. Överlag bedöms deltagarnas
gensvar som positivt och andelen avbrott har
varit förhållandevis låg.
Metoder och arbetsformer som utvecklats inom
projektet kommer efter projektavslut att
tillvaratas inom den ordinarie verksamheten.
Erfarenheterna från projektet kommer även
kunna användas i arbetet med det särskilda
uppdraget i 2018 års budget om att utveckla
och effektivisera arbetsformer som säkerställer
ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i
kommunens arbete med
försörjningsstödstagare.

Utveckla verksamheterna genom nya etjänster och digitalisering

Under 2016 initierades ett arbete med att
utveckla e-tjänster för elever inom Viadidakts
vuxenutbildning. Under 2017 har ett antal etjänster lanserats såsom sjukanmälan för
elever, anmälan för nätverkskonto och
passerkort, tentera hos Viadidakt, synpunkter
och klagomål på Viadidakts verksamhet samt
ledighetsansökan Viadidakt. Viadidakts
målsättning är att införa webbanmälan till
Viadidakts utbildningar under våren 2018.
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6 Bilaga 1: Uppföljning av indikatorer
6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andelen
deltagare i
kommunens
arbetsmarkn
adsverksam
het som
börjar arbeta
eller studera
efter
avslutad
insats ska
öka
VIAN

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarkn
adsverksam
het, andel
deltagare
från
Katrineholm
som börjat
arbeta

17%

13%

21%

2018-01-09

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarkn
adsverksam
het, andel
deltagare
från
Katrineholm
som börjat
studera

15%

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarkn
adsverksam
het, andel
deltagare
från
Vingåker
som börjat
arbeta

14%

Resultat vid
avslut i
kommunens
arbetsmarkn
adsverksam
het, andel
deltagare
från
Vingåker
som börjat
studera

18%

Resultat efter avslutad
insats för deltagare från
Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
Mätperiod jan-dec 2017.

23%

8%

2018-01-09
Resultat efter avslutad
insats för deltagare från
Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
Mätperiod jan-dec 2017.

3%

21%

2018-01-09
Resultat efter avslutad
insats för deltagare från
Vingåker anvisade av
socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
Mätperiod jan-dec 2017.
Det bör noteras att
Vingåkers volymer är så
pass små att skillnaden i
utfall för en handfull
personer är avgörande för
om verksamhetens resultat
blir bättre eller sämre
jämfört med det föregående
mättillfället.

29%

10%

2018-01-09
Resultat efter avslutad
insats för deltagare från
Vingåker anvisade av
socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
Mätperiod jan-dec 2017.
Det bör noteras att
Vingåkers volymer är så
pass små att skillnaden i
utfall för en handfull
personer är avgörande för
om verksamhetens resultat
blir bättre eller sämre
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Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
jämfört med det föregående
mättillfället.

Andelen
studerande
som klarar
målen i
utbildning i
svenska för
invandrare
ska öka
VIAN

Andelen
kvinnor och
män med
ekonomiskt
bistånd som
övergår till
egen
försörjning
ska öka
VIAN, SOCN

Andelen
studerande
från
Katrineholm
som klarar
målen i
utbildning i
svenska för
invandrare

64%

Andelen
studerande
från
Vingåker
som klarar
målen i
utbildning i
svenska för
invandrare

59%

Andel
personer
(från
Katrineholm)
med
ekonomiskt
bistånd som
anvisas till
Viadidakt
som går
vidare till
egen
försörjning

26%

Andel
personer
(från
Vingåker)
med
ekonomiskt
bistånd som
anvisas till
Viadidakt
som går
vidare till
egen
försörjning

13%

64%

64%

2018-01-14
Resultat för studerande på
sfi alla kurser helåret 2017,
studerande från
Katrineholm.

54%

62%

2018-01-14
Resultat för studerande på
sfi alla kurser helåret 2017,
studerande från Vingåker.

27%

26%

2018-01-09
Resultat efter avslutad
insats för deltagare från
Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen.
Mätperiod jan-dec 2017

5%

24%

2018-01-09
Resultat efter avslutad
insats för deltagare från
Vingåker anvisade av
socialförvaltningen.
Mätperiod jan-dec 2017.
Det bör noteras att
Vingåkers volymer är så
pass små att skillnaden i
utfall för en handfull
personer är avgörande för
om verksamhetens resultat
blir bättre eller sämre
jämfört med det föregående
mättillfället.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Till- och
frångängligh
eten i
kommunala
lokaler ska

Redovisning
av
tillgänglighet
sförbättrande
åtgärder i

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
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Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

öka
KS, BIN,
STN, VIAN,
VON, KFAB

kommunala
lokaler

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Tillgänglighet
sinventering
(fysisk) av
STN:s
fastigheter
och
anläggningar
(camping,
badplatser,
parker,
lekplatser
med mera)

6.3 Utbildning
Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Höjd
utbildningsni
vå i
kommunen
BIN, KULN,
VIAN, VON

Andel
kvinnor och
män från
Katrineholm i
grundläggan
de
vuxenutbildni
ng som
klarar målen

81%

84%

77%

2018-01-14

Andel
kvinnor och
män från
Katrineholm i
gymnasial
vuxenutbildni
ng som
klarar målen

68%

Andel
kvinnor och
män i
Katrineholm
med
eftergymnasi
al utbildning

29%

Andel
kvinnor och
män från
Vingåker i
grundläggan
de
vuxenutbildni
ng som
klarar målen

80%

Andel
kvinnor och
män från
Vingåker i
gymnasial
vuxenutbildni
ng som

75%

Resultat för studerande från
Katrineholm helåret 2017
inom ämnesområdena
svenska, svenska som
andraspråk, matematik och
engelska.
72%

64%

2018-01-14
Resultat för studerande från
Katrineholm helåret 2017
inom ämnesområdena
svenska, svenska som
andraspråk, matematik och
engelska.

36%

23%

2017-08-15
Utfallet avser 2016.

84%

74%

2018-01-14
Resultat för studerande från
Vingåker helåret 2017 inom
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.

80%

67%

2018-01-14
Resultat för studerande från
Vingåker helåret 2017 inom
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
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Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

klarar målen

Den digitala
delaktighete
n ska öka i
alla åldrar
KS, BIN,
KULN, VIAN,
VON

Kommentar
matematik och engelska.

Andel
kvinnor och
män i
Vingåker
med
eftergymnasi
al utbildning

22%

Andel
invånare
som
upplever sig
vara digitalt
delaktig när
det gäller att
nyttja etjänster inom
kommun och
landsting

62%

Andel
invånare
som
upplever sig
vara digitalt
delaktig när
det gäller att
utföra
bankärenden

86%

Andel
invånare
som
upplever sig
vara digitalt
delaktig när
det gäller att
söka
information

86%

Andel
invånare
som
upplever sig
vara digitalt
delaktig när
det gäller att
delta i
samhällsdeb
atten

49%

Andel
invånare
som
upplever sig
vara digitalt
delaktig när
det gäller att
vara aktiv på
sociala
medier

49%

Andel
anställda i
Katrineholms

73%

28%

16%

2017-08-15
Utfallet avser 2016.

61%

63%

2017-01-12
Utfallet avser 2016, andel
som svarat minst 5 på en
skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

85%

87%

2017-01-12
Utfallet avser 2016, andel
som svarat minst 5 på en
skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

82%

91%

2017-01-12
Utfallet avser 2016, andel
som svarat minst 5 på en
skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

51%

46%

2017-01-12
Utfallet avser 2016, andel
som svarat minst 5 på en
skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

51%

46%

2017-01-12
Utfallet avser 2016, andel
som svarat minst 5 på en
skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

74%

74%

2018-01-28
Utfallet avser
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Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

kommun
som känner
sig digitalt
delaktiga och
kan använda
de digitalta
verktyg och
system som
behövs i
arbetet

Kommentar
medarbetarundersökningen
2017, andel av samtliga
medarbetare i Katrineholms
kommun som svarade att
det stämmer ganska eller
mycket bra.

6.4 Kultur, idrott och fritid
Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andelen
invånare
med goda
levnadsvano
r ska öka
KS, BIN,
KULN, STN,
VIAN, VON

Andel
invånare
som
använder
tobak

9%

9%

9%

2018-02-09

Andel
invånare
med skadliga
alkoholvanor

13%

Andel
invånare
med goda
kostvanor

8%

Andel
invånare
som är
fysiskt aktiva

36%

Utfallet avser 2017, andel som röker
dagligen. Andelen dagligrökare har
minskat jämfört med 2012. Sörmland:
kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
11%

16%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av
alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för
män och 5 för kvinnor). Ufallet kan inte
jämföras med undersökningen 2012.
Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt
12%.

10%

6%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel som äter frukt
och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har
ökat något för kvinnor jämfört med 2012.
Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt
6%.

38%

35%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel som
vardagsmotionerar minst 2½ timmar per
vecka. Ufallet kan inte jämföras med
undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor
36%, män 34%, totalt 35%.

6.5 Hållbar miljö
Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Ökad andel
miljöbilar i
kommunens
verksamhete
r
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN,
VIAN, VON,

Andel
miljöbilar av
totalt antal
bilar i
kommunkon
cernen

51%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
2018-01-28
Utfallet avser andel miljöbilar i
kommunkoncernen 2017 enligt
preliminära uppgifter från Miljöfordon
Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.

25

414

Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Minskning av
energianvän
dning i
kommunens
lägenhetsbe
stånd sedan
2008

16,5%

Minskning av
energianvän
dning i
kommunens
verksamhetsl
okaler sedan
2008

13,9%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
män

Kommentar

KFAB
Kommunens
energiförbruk
ning ska
minska
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN,
VIAN, VON,
KFAB

6.6 Ekonomi och organisation
Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Resultat i
förhållande
till
skatteintäkte
r och
utjämning

3%

Nettodriftsko
stnaderna
ska inte öka
snabbare än
skatteintäkte
rna
KS, BIN,
BMN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

Nettodriftsko
stnaderna
ska inte öka
snabbare än
skatteintäkte
r och
utjämning,
måluppfyllels
e

Nej

Kommunens
lokalresurser
ska
utvecklas för
ökad
funktionalitet,
kostnadseffe
ktivitet och
kundnöjdhet
KS, BIN,
BMN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON,
KFAB

Kundnöjdhet
avseende
KFAB:s
verksamhetsl
okaler

NKI 64

Kommunens
tillgänglighet
per telefon
och e-post
ska

Andel
invånare
som får svar
på en enkel
e-postfråga

83%

Utfall
kvinnor

2017-09-14
Utfallet avser kommunen som helhet
2016.

2017-09-14
Utfallet avser kommunen som helhet
2016.

2017-09-14
Utfallet avser NKI för kommunen som
helhet enligt mätning 2016.

2018-01-28
Utfallet avser kommunen som helhet
2017. Medelvärde KKiK: 86%.
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Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

förbättras
KS, BIN,
BMN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

inom två
arbetsdagar

Utfall

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

44%

Gott
bemötande
via telefon,
andel av
maxpoäng

84%

Andel av
maxpoäng i
SKL:s
webbinforma
tionsundersö
kning utifrån
ett
invånarpersp
ektiv

81%

Andel av
maxpoäng i
SKL:s
webbinforma
tionsundersö
kning utifrån
ett
företagarper
spektiv

79%

Ökat
medarbetare
ngagemang
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN,
VIAN, VON

Resultat i
undersöknin
gen kring
hållbart
medarbetare
ngagemang

80%

Tryggad
personalförs
örjning
genom
utvecklad
rekrytering
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN,
VIAN, VON

Andel
påbörjade
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts

56%

Tydlig och
effektiv
kommunikati
on
KS, BIN,
BMN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts med
eftersökt
kompetens
enligt

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

2018-01-28
Utfallet avser kommunen som helhet
2017. Medelvärde KKiK: 52%.

2017-01-26
Utfallet avser kommunen som helhet
2016. Medelvärde KKiK: 78%. På grund
av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras
med föregående år.
2018-01-28
Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla
deltagande kommuner 79%.

2018-01-28
Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla
deltagande kommuner 82%.

80%

79%

2018-01-28
Utfallet avser kommunen som helhet
2017. Jämfört med undersökningen 2015
har resultatet förbättrats för alla tre
delindex; ledarskap, motivation och
styrning. Resultatet har förbättrats både
för kvinnor och män.
2018-01-28
Utfallet avser kommunen som helhet
2017 och visar antal rekryterade
personer i förhållande till antal
utannonserade tjänster. En viss
osäkerhet finns pga att rekryteringar
ibland inte hanteras korrekt i systemet.
2018-01-28
Indikatorn kan för närvarande inte mätas
på ett tillförlitligt sätt.
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Resultatmål
/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andel
anställda
med heltid

77,7%

75,1%

87,5%

2018-01-28

Andel
sjukfrånvarot
immar av
ordinarie
arbetstid,
totalt

7,9%

Del av
sjukfrånvaro
som är
längre än 60
dagar

53,3%

rekryteringsk
ravprofilen

Minskad
sjukfrånvaro
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN,
VIAN, VON

Utfall per 2017-11-30 för kommunen som
helhet. Andelen har ökat både för
kvinnor och män.
8,3%

6,1%

2018-01-28
Utfallet avser sjukfrånvaro bland
tillsvidareanställda i kommunen som
helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m.
2017-11-30. Jämfört med föregående år
har sjukfrånvaron minskat för kvinnor
men ökat något för män.

55,1%

43%

2018-01-28
Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro
som avser långtidssjukfrånvaro (60
dagar eller mer) bland anställda i
kommunen som helhet under perioden
2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört
med föregående år har andelen minskat
något både för kvinnor och män.
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7 Bilaga 2: Begäran om ombudgetring
av investeringsmedel
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 VIAN (belopp i tkr)
Total
investerings
budget

Totalt
utnyttjade
inv.netto

Avvikelse

Begäran om
ombudgetering
till 2018

Projekt

Objekt (text)

68001

Övriga
investeringar

580

327

253

250

TOTALT

580

327

253

250

Kommentarer

250 tkr var
avsatta för
implementering
av nytt
verksamhetsstöd
till Vuxnas
lärande. Avtal
med leverantör
skrevs på 2017
men inga
kostnader blev
fakturerade
under året.
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