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Detaljplan för Luvsjön etapp 4 - del av fastigheten 
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
Luvsjön, etapp 4, del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 maj 2021 § 65 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021, att godkänna detaljplan för Luvsjön, etapp 4, 
del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun, samt att överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket överklagades 
och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med motiveringen att kommunen 
inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med hänsyn till bevarande av 
odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som den 
15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på granskning 
2 under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden inom 17 
yttranden, varav 9 utan erinran.  Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer, 
ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns 
sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som flerfamiljshus 
samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlings- 
samt skogsmark.

Ärendets handlingar
 Bygg- och miljönämndens beslut 2021-05-05 § 65

 Planbeskrivning, antagandehandling 2

 Plankarta, antagandehandling 2

 Granskningsutlåtande 2

 Illustrationsplan, granskning 2

 Lokaliseringsutredning, granskning 2 
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Handlingar 
-  Plankarta i skala 1:2000 (A1) med planbestämmelser 
-  Planbeskrivning (detta dokument) 
-  Illustrationsplan 
-  Behovsbedömning 
-  Fastighetsförteckning 

Underlag till detaljplan 
- Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 2017-

06-01.  
- Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02. 
- Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön, Ramböll Sverige AB, 2018-05-24 
- Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
- Arkeologisk förundersökning, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
- Lokaliseringsutredning, Katrineholms kommun, daterad 2021-01-20 

Syfte 
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för ett antal nya villatomter samt radhus och 
flerbostadshus i upp till två våningar vid Luvsjön. I detaljplanens norra del skapas även en 
förskoletomt för fyra till fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomter i 
Katrineholm finns det ett behov av att tillgängliggöra mer mark för bostäder. 

Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget cirka 4 km från Katrineholms centrum, väster om Värmbol och strax söder 
om riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. Planområdets lokalisering 
i naturmark innebär att boende får närhet till grönområden av god kvalitet i anslutning till sin 
bostad samt möjlighet till rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser. 
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun. 

 
Figur 1.Översiktsbild som visar planområdets läge i staden  
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Tidigare ställningstaganden 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015. 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 september 2015 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Luvsjön – etapp 4, del av fastigheten Sjöholm 2:2, 
Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av enbostadshus. 

Översiktsplan 
Utveckling enligt planförslaget i den norra delen av planområdet går emot intentionerna för 
utveckling enligt "Översiktsplan 2030 - del staden". Detta eftersom cirka 50 bostäder och förskola 
planeras på mark som enligt översiktsplanen är utpekat som "grönyta där enstaka bebyggelse 
kan förekomma". Bebyggelse av flerfamiljshus i den södra delen av planområdet föreslås dock i 
enlighet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett avsteg från 
intentionerna i översiktsplanen är nödvändigt i detta sammanhang. 

I ett tidigare skede av arbetet med detaljplanen undersöktes möjligheterna att bebygga mark som 
pekats ut för bostadsbyggande i översiktsplanen. Delar av planområdet ändrades emellertid till 
att bli på mark som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som mer lämpligt för bostäder. En 
av anledningarna att bebyggelse föreslås enligt planförslaget och inte helt i enlighet med 
översiktsplanen är för att bevara blandlövskogen i riktning in mot Värmbol. I översiktsplanen är 
denna blandlövskog utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av vikt som en förbindelse in och ut ur 
Värmbol. Bedömningen har gjorts efter mer detaljerade undersökningar än vad som var möjligt i 
samband med framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar som ett 
spridningssamband för djur och växter. För människor är dock blandlövskogen även en enkelt 
tillgänglig skog och passage av grönska in och ut ur Värmbol. Naturvärdesinventeringar som 
tagits fram visar att både det tidigare och det nu valda planområdet till stor del utgörs av skog 
som innehåller påtagliga naturvärden. Den del av planområdet som utgått har gjort det på grund 
av den stora andelen ädellövträd i området och att fler hotade arter har påträffats inom det 
jämfört med det valda området. Byggrätter i östliga, sydliga och västliga sluttningar är dessutom 
möjligt att medge i större utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det 
föregående. 

Lokaliseringsutredning 
Under arbetet med att ta fram en ny detaljplan har en lokaliseringsutredning tagits fram som 
hjälp för att hitta och utvärdera vilken som är den mest lämpliga lokaliseringen för ny bebyggelse 
i stadsdelen. Lokaliseringsutredningen presenterar alternativa lokaliseringar motsvarande det 
denna detaljplan gör möjligt. Alternativa lokaliseringar utvärderas övergripande med hänsyn till 
hur stor del den är på jordbruksmark respektive skogsmark, strandskyddad mark, 
markförhållanden samt närhet till befintliga vägar och vatten- och avloppsnät. 

Riksintresse 
Planområdet berör inga riksintressen. 

Detaljplan 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
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Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna och strandskydd råder inom 100 meter 
från Lillsjön och Luvsjön. Vid exploatering i sådana områden ska naturvärden samt allmänhetens 
friluftsliv beaktas enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB). Lillsjön, som är en del av sjön Viren, ligger 
sydväst om planområdet och kvarteren inom detaljplanen har avgränsats för att ligga utanför 
strandskyddszonen på 100 meter från Lillsjön. 

Luvsjön ligger sydost om planområdet. Fem villatomter samt en gång- och cykelväg berör 
strandskyddszonen och strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom detta område. 
Strandskyddet upphävs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Marken behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Hänsyn är 
taget till djur- och växtlivet runt sjön och ett respektavstånd hålls fritt på ca 70 meter till sjön. 
Marken består i dag av ängsmark och genomförd naturvärdesinventering visar att det är låga 
naturvärden på det exploateringsområde som berörs av strandskyddsbestämmelser. 
Utformningen av bostadsområdet bygger vidare på den utbyggnad som skett runt Luvsjön 
tidigare, vilket skapar en naturlig anslutning på Luvsjön etapp 3 vid Blåvingevägen. För att skapa 
en gräns mellan villatomterna och Luvsjön kommer en gång- och cykelväg att byggas ut för att 
förbättra för det rörliga friluftslivet. Med denna exploatering kommer ett sammanhängande 
gång- och cykelnät runt Luvsjön vara utbyggt. 

 

Figur 2. Strandskydd runt Luvsjön syns som streckad linje. I bilden syns villaområdena Luvsjön etapp 2 
och 3 som redan är detaljplanelagda 
 

Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära någon 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 
Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. Denna 
bedömning grundas på att stora negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej kunnat 
påträffats. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning. 

Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen i sitt yttrande, 
daterat 1 juni 2017, framföra följande inför det fortsatta planarbetet: 
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Hälsa eller säkerhet – Buller 
Beräkning av omgivningsbuller bör redovisas i planhandlingarna. 

Strandskydd 
Särskilt skäl för upphävande av strandskydd ska redovisas. 

Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Dagvatten och avlopp ska hanteras med försiktighet. 

Klimatanpassning 
Hänsyn bör tas till framtida klimatförändringar. 

Naturmiljö 
Det bör göras en naturvärdesinventering i den skog som ingår i planområdet. 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för att 
klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet. 

Värdefull jordbruksmark 
En avvägning bör göras mellan värdet att behålla jordbruksmarken och exploatering. 

 

Förenlighet med översiktsplanen och Miljöbalken 
Planförslaget strider till vissa delar mot Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att pröva bebyggelse inom 
planområdet, i strid mot gällande översiktsplan. Detta för att bevara de naturvärden som 
påträffats inom delar av planområdet som utgått. Föreliggande detaljplan innebär att skogs- och 
jordbruksmark används till nya bostäder. Med hänsyn till planområdets geografiska lokalisering 
är det möjligt att erbjuda boende tillgång till attraktiva grönområden i direkt anslutning till 
bostäderna. Planen innebär en omfattande bostadsutveckling och är ett led i Katrineholm 
kommuns arbete om att möjliggöra för cirka 4000 nya bostäder till år 2030. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
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Förutsättningar och förändringar 

Kulturmiljö 
Arkeologi 
I den södra delen av planområdet finns en bro som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ 
Östra Vingåker 124. Bron ligger under nuvarande cykelväg som går från Sjöholms gamla skola 
och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. Omgivande områden norr och nordöst om 
planområdet omfattar en rad kända fornlämningar i synnerhet boplatser från stenålder, och det 
finns risk för att oupptäckta lämningar ligger inom planområdet. Länsstyrelsen har fattat beslut 
om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen för att klargöra förekomst av 
forn- och kulturlämningar inom planområdet. Arbetet med den arkeologiska förundersökningen 
har pågått parallellt med detaljplaneprocessen och inte påträffat några betydande 
fornlämningar. 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är obebyggt. Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla skola som är 
uppstyckad i två bostadsfastigheter och en näringsfastighet. Söder om planområdet pågår en 
utbyggnad med villor utmed Blåvingevägen inom det planlagda området Luvsjön – etapp 3. På 
en höjd söder om Luvsjön kan ytterligare villaområden ses från planområdet. 

Ny bebyggelse 
Planområdet består av två områden som är åtskilda från varandra av den redan planlagda 
villabebyggelsen vid Blåvingevägen och Väg 557. Området ska ge förutsättningar för olika typer av 
bostäder från villor till radhus eller lägenheter. Tanken med detta är att skapa ett blandat 
bostadsområde där människor med olika ekonomiska förutsättningar och i olika stadier i livet 
kan bo. 

Genom naturmark och prickmark skapas en byggnadsfri zon på tio meter mot vägområdet för 
Väg 557. Därefter är det fem meter till vägbanan. Nya byggnader placeras därmed totalt ca 15 
meter från Väg 557, som säkerhetszon. 

Området i norr består av ca 30 villatomter på ca 850 – 1800 m2. Tomtstorlekarna varierar lite 
utifrån topografi och områdesdisposition. I den norra delen av planområdet är minsta tillåtna 
fastighetsyta reglerad till 1800 m2 för en begränsad del av planområdet. Syftet med regleringen 
är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. 
Framtagen geotekniskutredning konstaterar att just den marken har något sämre 
genomsläpplighet än övrig mark. Det skapas för denna del av planområdet inte något 
verksamhetsområde för dagvatten då det går att infiltrera lokalt genom bestämmelsen om 
minsta fastighetsstorlek. Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m2. 

Verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas för delar av planområdet. Avsnittet ”Teknisk 
försörjning” anger ytterligare detaljer kring verksamhetsområdet. 

Mitt i det norra området finns ett kvarter där möjlighet ges att bygga radhus, parhus eller 
lägenheter i två plan. För att skapa en flexibel byggrätt regleras exploateringsgraden till 50% per 
fastighet. 

Illustrationsplanen (nästa sida) visar ett exempel på utformning med 14 bostäder i kedjehus och 
12 bostäder i flerfamiljshus. 

Vid infarten till det norra området föreslås en tomt för en ny förskola med fyra eller fem 
avdelningar. 
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Inom det södra delområdet placeras två kvarter runt en central park som används för 
dagvattenhantering. I området tillåts lägenheter eller radhus. Byggnader är tänkt att vara i två 
våningar och gemensamma parkeringar ordnas inne på tomtmarken. Detaljplanen reglerar även 
här exploateringsgraden till 50% per fastighet. Illustrationsplanen visar på en utformning med 42 
bostadslägenheter. 

Totalt inom planområdet ges möjlighet till cirka 90 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och 
lägenheter samt en förskola. 

 

 

Figur 4. Illustration över planförslaget, Carlstedt Arkitekter AB 

Placering 
Planområdet kommer att byggas ut under relativt lång tid. Vissa tomter kommer att säljas 
styckevis till privatpersoner för uppförande av villor. Andra tomter och fastigheter kommer 
troligtvis att säljas till byggbolag för uppförande av villor, radhus eller lägenheter. Utifrån denna 
förutsättning är detaljplanen relativt flexibelt utformad och inga särskilda bestämmelser finns 
gällande placering. Kommunen ser dock positivt på placering av byggnader som gynnar 
uppförande av solceller och hänsyn bör även tas till terrängen för att undvika stora uppfyllnader. 
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Höjd 
För villaområdet regleras byggnadshöjden till 6 meter och nockhöjd till 8,5 meter. Bestämmelsen 
gällande byggnadshöjd säkerställer att fasader upplevs som trivsamma och inte dominerar 
omgivningen allt för mycket. Bestämmelsen gällande nockhöjd säkerställer att byggnader inte 
blir allt för höga så att skuggpåverkan på grannfastigheter inte blir störande. Tillsammans ger 
reglering av byggnadshöjd och nockhöjd en viss flexibilitet gällande våningsantal och takvinklar 
men även en förutsägbarhet gällande hur stort hus grannen får uppföra på sin fastighet. 

För det södra området och för lägenhetskvarteret i norra området reglerar detaljplanen endast 
nockhöjden till 8,5 meter vilket ger möjlighet till lägenhetshus i två våningar. För skoltomten 
regleras nockhöjden till 10 meter, vilket innebär att en skol- eller förskolebyggnad i två våningar 
kan uppföras. 

Utformning 
Stora markuppfyllnader ska minimeras och höga stödmurar bör undvikas. På de mest kuperade 
tomterna ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs. 
 

Mark och vegetation 
Planområdet består av jordbruksmark i den södra delen och det norra området består mestadels 
av skogsmark av varierande ålder. I området finns flera höjder med berghällar. Tvärs genom 
området finns en upplyst gång- och cykelväg som sträcker sig från Sjöholms gamla skola ner mot 
Blåvingevägen och Värmbol. Området närmast Luvsjön består av ängsmark. 

Enligt Miljöbalkens 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Den jordbruksmark som tas i anspråk har i ”Översiktsplan 2030 - del staden” pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder. En ändamålsenlig utbyggnad av Katrineholm med nya bostäder 
får anses vara ett väsentligt samhällsintresse som i detta fall väger tyngre än fortsatt jordbruk. 
Framtagen lokaliseringsutredning utreder alternativa lokaliseringar för planerad bebyggelse, 
bland annat med hänsyn till bevarande av brukningsvärd jordbruksmark. Avvägningar mellan 
bevarande av jordbruksmark och andra viktiga aspekter att beakta vid planering görs 
övergripande i lokaliseringsutredningen. 
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Figur 5. Jordbruksmarken i södra området sett från Blåvingevägen. 

 

      
Figur 6. Befintlig cykelväg genom skogen.                  Figur 7. Berget i öster som planläggs som natur. 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering genomfördes för detaljplaneområdets södra delområde i maj 2016 och 
en har gjorts för det norra delområdet i maj 2017. Sammanfattningsvis bedöms det södra 
delområdet ha ett lågt naturvärde då det består av brukad åker. Norr om åkern finns en 
hassellund med ung hassel och många ädellövträd med ”påtagligt naturvärde”, Figur 9. 
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Det norra delområdet, barrblandskogen, bedöms sammanfattningsvis ha ”påtagligt naturvärde” på 
grund av förekomsten av viktiga strukturer som luckighet, olikåldrande bestånd, block, lodytor 
m.m. Antalet naturvårdsarter är begränsat i barrblandskogen (nr 2) men tämligen stort i 
klibbalskogen (nr 1) som bedöms ha ”högt naturvärde”, se Figur 8. Åkerholmen (nr 3) i sydost 
utanför planområdet hyser lundartade förhållanden och bedöms ha höga naturvärden. Närmast 
landsvägen finns ett större inslag av täta bestånd med planterad gran (nr 5) vilket drar ner 
naturvärdet för denna del till ”visst naturvärde”. 

Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker (nr 4) som helt saknar naturvårdsarter 
och värdeelement. 

 

Figur 8. Norra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen, Adoxa 
Naturvård, 2017-06-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Södra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02)  
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Planförslaget 
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till de stora natur- och rekreationsvärdena som 
framkommer utifrån inventeringen. Bostäderna i norra området har placerats med ett 
respektavstånd till den befintliga våtmarken med sitt höga naturvärde. För att förstärka 
naturvärdena kan våtmarken användas för omhändertagande av dagvatten. 

De tydliga berghällarna har lämnats som naturmark och grönsläpp finns genom kvarteren för att 
skapa ett naturnära boende där de boende enkelt tar sig ut i naturen. Norr om kedjehusen 
placeras områdets gemensamma naturlek där det finns ett stort flyttblock och en liten bergknalle 
med höga naturvärden. 

Friytor och friluftsliv 
Lekplats och goda möjligheter till utevistelse finns inom planområdet och i omgivningen. Runt 
planområdet finns mycket goda förutsättningar för friluftsliv och idrottsaktiviteter. Direkt väster 
om planområdet ligger ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och med 
Krämbolsstugan. I stadsdelen Värmbol, ca 1 km öster om planområdet, finns Värmbols 
idrottsplats med fotbollsplaner och intill Nyhemsskolan finns idrottshall. 

Service 
Närmaste F-6 skola är Nyhemsskolan som ligger i stadsdelen Nyhem ungefär 2 km från 
detaljplaneområdet. Närmaste förskola är Sörgårdens förskola som ligger cirka 2 km från 
detaljplaneområdet. Skolan för årskurserna 7 - 9 och gymnasieskola finns i centrala Katrineholm. 
Inom planområdets norra del tillåts även uppförande av förskola. Uppskattningsvis kan en 
förskola med fyra eller fem avdelningar uppföras inom området. Närmaste livsmedelsaffär finns i 
korsningen Värmbolsvägen – Vingåkersvägen cirka 2 km från planområdet. 

Gator och trafik 
Planområdet har justerats så att vägområdet för väg 557 inte ingår i detaljplanen. Planområdet 
trafikeras via väg 557. Vägen har i dag en skyltad hastighet på 70km/h. En översyn av högsta 
tillåtna hastigheter på väg 557 bör göras i samband med att planområdet bebyggs. 

Från planerad bebyggelse är det en byggnadsfri zon på tio meter till väg 557:s vägområde. 
Därefter är det fem meter till vägbanan. Därmed tillåts nya byggnader placeras som närmast ca 
15 meter från vägen. Detta avstånd bedöms utgöra en tillräcklig säkerhetszon. Mot väg 557 läggs 
en fyra meter bred naturmark och utfartsförbud för att förhindra att utfarter anordnas mot 
Trafikverkets väg från tomtmarken. 

Mot Krämbolsvägen läggs in en två meter bred naturmark samt utfartsförbud för att förhindra 
utfarter ditåt från tomtmarken. 

Det norra området har en centralt placerad angöringsgata med en gatuområdesbredd på 14 
meter för att inrymma en gång- och cykelbana, kantstensparkering och trädplanering. 

Inom området är lokalgatornas vägområden 8 meter breda så att möjlighet finns för 
dagvattendike intill den 5,5 meter breda körbanan. I norr och i öster avslutas planområdet med 
mark för lokalgator för att planmässigt inte förhindra en fortsatt utbyggnad i området med fler 
etapper. 

Även det södra området har en angöringsväg ut mot väg 557. Angöringsvägens placering är bland 
annat vald för att bibehålla siktlinje från landsvägen ner mot landskapet runt Lillsjön. 

Gång- och cykel 
Genom planområdet går en grusad cykelväg från Sjöholms gamla skola som fortsätter mot 
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centrala Katrineholm. Cykelvägen är belyst. Bostadskvarteren har utformats med anslutande 
cykelvägar så att alla boende enkelt ska kunna gå och cykla mot Värmbol och centrala 
Katrineholm. I närområdet finns sammanhängande cykelvägar. Vidare mot centrum finns ett bra 
cykelvägnät men vissa sträckor skulle kunna förbättras för att få ett sammanhängande och 
attraktivt cykelvägnät. Väg 557 saknar i dagsläget separat cykelbana. Norr om Blåvingevägen 
finns en grusad gångstig som knyter samman villaområdet med Krämbolsområdet. 

Parkering/cykelparkering 
Parkering för boende och besökare kommer att ske inom respektive fastighet. För fastigheter där 
flerfamiljshus uppförs gäller parkeringsnormen minst 1 parkeringsplats/lägenhet. I dag finns en 
liten grusparkering mitt emot Sjöholms gamla skola som används som besöksparkering. 
Planförslaget ger möjlighet för denna parkering att finnas kvar inom naturmarken, i anslutning till 
befintlig gång- och cykelbana. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är vid Rådjursstigen ca 500 meter söder om planområdet längs Väg 557. 
Busshållplatsen trafikeras av stadsbusslinje nr 1 med en avgång varje halvtimma. Restid in till 
Katrineholms resecentrum är 20 minuter. 

Ungefär lika långt norr om planområdet finns en busshållplats vid riksväg 52 som trafikeras av 
regionbussar mot Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna. 

I detaljplanen har ett område avsatts för eventuell framtida bussvändslinga i anslutning till det 
norra områdets infartsväg ca 50 meter söder om Sjöholms gamla skola. Busshållplatser kan även 
byggas i anslutning till Blåvingevägen i detaljplanens södra del. 

Tillgänglighet 
Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och 
förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- 
och rörelseförmåga. 

Radon 
En markradonundersökning för Luvsjöområdet genomfördes 1983 av statens geotekniska institut 
(SGI). Inom planområdet har prover tagits inom i stort sett hela skogsområdet som föreslås att 
bebyggas i detaljplanen. I undersökningen har såväl långtidsregistrerande instrument som 
direktvisande instrument använts. Gammastrålning har även mätts från kalt berg. Enligt 
undersökningen klassas området som lågriskmark vilket innebär att nybyggnation kan uppföras 
med traditionellt byggnadssätt. 

Den södra åkermarken inom planområdet omfattades inte av markradonundersökningen. En 
markradonundersökning bör genomföras inför byggnation, annars ska radonsäkert byggande 
tillämpas. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten och 
dagvatten. Katrineholms kommun har för avsikt att utöka verksamhetsområdet och är ansvarig 
för att skriva fram ärende för politiskt beslut angående detta. Närmaste anslutningspunkt finns i 
vändslingan på Blåvingevägen direkt söder om planområdet. Kapacitet finns i dagsläget i 
ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna. Spillvattennätet inom 
planområdet är tänkt att vara ett självfallssystem. 
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Plankartan reglerar lägsta golvnivå för delar av planområdet för att säkerställa att det planerade 
självfallssystemet ska fungera. Fastigheter som inte går att ansluta med självfall till det 
kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet får själva bekosta nödvändig pump. Både pump 
och ledningar fram till förbindelsepunkt ska då byggas och underhållas av fastighetsägaren. 

Verksamhetsområdet för dagvatten utökas för delar av planområdet som inte har geotekniska 
förutsättningar att infiltrera dagvatten lokalt. De områden som är markerade på kartan nedan 
kommer ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. 

 

 

Figur 10. Verksamhetsområden för dagvatten inom planområdet. 

Verksamhetsområde för dagvatten skapas för vissa delar av planområdet därför att framtagen 
geoteknisk undersökning visar att marken inte är tillräckligt genomsläpplig för att kunna infiltrera 
dagvatten lokalt där. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom de fastigheter där det är möjligt 
med hänsyn till markens geotekniska egenskaper. 

Dagvatten 
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före ska, enligt 
kommunens dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut från detaljplaneområdet 
inte ska öka, eller minska, efter exploatering jämfört med befintliga förhållanden. 

Ramböll har upprättat en skyfallsmodell och dagvattenutredning för detaljplaneområdet. 
Utredningen visar hur områdets dagvattenhantering ska utformas och en fördröjningsvolym för 
respektive avrinningsområde har beräknats  

För att inte öka flödena ut från detaljplaneområdet efter exploatering beräknas en fördröjning på 
580 m3 behövas i det norra avrinningsområdet och 130 m3 i det södra avrinningsområdet. 

Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 11. De lösningar som 
föreslås har anpassats till bebyggelseutformningen enligt plankartan. 
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En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och rening av 
dagvatten inom detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att 
infiltrera till underliggande jordlager, främst i områden täckta av morän och sand som erbjuder 
naturliga förutsättningar för detta. 

Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga 
vattenbalansen. Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och 
avleder dagvatten från lokalgator, infarter och delar kvartersmarken. 

Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m (bottenbredd minst 0,5 
m) och ett djup på 0,5 - 1 m, föreslås på båda sidor om lokalgatorna. På så vis fångas det 
smutsigaste vattnet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör 
sig genom dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration finns 
även möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet. 

En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av lokalgatorna 
och tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet och kan sedan ansluta till 
torrdammen som är ca 1000 m2 stor. Ytavrinningen ansluter sedan till befintligt dikessystem och 
avrinner till Luvsjön. De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med 
fördel som översilningsytor där det är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där 
bidrar med både fördröjning och rening då eventuellt dagvatten rör sig över området. 
Klibbalsskogen i det norra delområdets sydvästra del är ett exempel på denna typ av mark. 

I det norra området finns i planförslaget två vändplatser. I anslutning till dessa, samt den 
bussgata som i detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan, föreslås ytterligare 
makadamstråk/mindre makadammagasin dit gatuvattnet leds initialt innan det släpps på övrigt 
dikessystem. 

Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder dagvattnet till en 
torrdamm, area ca 1500 m2, mitt i avrinningsområdet där dagvattnet fördröjs och renas innan 
det släpps till recipienten Lillsjön. 
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Figur 11. Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem leder 
dagvatten till den lågpunkt som ligger närmast nedströms. 

Skyfall 
För att förstå hur planområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag till planering av 
skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen i området byggts upp med 
modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25. 

Resultatet från modellen visar att vissa tomter inom det nordliga området riskerar att 
översvämmas vid ett skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Luvsjöns vattennivå beräknas 
stiga med ca 50 cm, vilket innebär att vattenytans utbredning ökar. 

För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna fastighetsgränser lagts 
ovanpå maximalt översvämningsdjup, Figur 12. 

Det går att förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta fastigheten så 
att avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet söder om den översvämmade 
fastigheten. I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika 
översvämning i detta område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gc-vägen. Detta kan 
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åstadkommas genom att fastigheten höjdsätts så att den tillåts avrinna mot vägen eller så krävs 
trummor som kan leda vattnet under gång- och cykelvägen. 

Det sydligaste av de inringade områdena visar en lågpunkt där det idag ligger en trumma med 
diameter 300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7 - 0,8 m. För att detta område inte 
ska översvämmas vid skyfall krävs ytliga avrinningsstråk, förslagsvis ett dike, söderut längs 
Värmbolsvägen mot klibbalskogen. 

 

Figur 12. Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre potentiellt 
problematiska områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i rött. 
 

Höjdsättning av fastigheter och byggnader blir extra viktigt i de utsatta områdena. Förprojektering 
av lokalgator har gjorts under planprocessen för att få bra höjdförhållanden mellan gatumark 
och tomtmark. Plankartan har försetts med minsta tillåtna markhöjd för de 
översvämningsutsatta tomterna. 
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El o värme 
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Fjärrvärme är utbyggd till området och kapacitet finns 
för att ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet. 

Vattenskyddsområde 
Den södra delen av planområdet berörs av skyddsområde för Lillsjöns vattentäkt. Hänsyn har 
tagits till detta vid framtagandet av dagvattenlösning. 

 

Figur 13. Lillsjöns vattenskyddsområde. 

 

Avfall 
Sophantering sker inom respektive fastighet. 

Störningar 
Buller 
På väg 557 har en trafikmätning gjorts senast 2007. Den mätningen visar på 330 fordon Ådt varav 
ca 10% tung trafik. Boverket har publicerat ut en skrift för att räkna ut bullerstörningar från 
vägtrafik ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Den uppmätta trafikmängden innebär att bullret från 
vägtrafiken underskrider 55 dBA ekvivalentnivå vid planerade bostäder. Riksväg 52 ligger ca 400 
meter norr om planområdet och trafiken där ger inte upphov till buller som påverkar bostäderna 
inom planområdet. 

I planförslaget har bussvändslingan flyttats längre från bostäderna vid Sjöholms gamla skola och 
naturmark sparas mellan bostäderna och bussvändslingan. Avståndet från bussvändslinga till de 
nya villatomterna har utökats. Med bussvändslingans nya placering bedöms inga 
bullerstörningar uppstå vid bostäderna. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Boende i Sjöholms gamla skola kan komma att påverkas negativt med ökad trafik och 
bussvändslinga ca 50 meter söder om bostäderna. En exploatering av skogen påverkar närmiljön 
negativt med nya hus och sämre möjlighet till rekreation. 

Även för de boende på Blåvingevägen kan en exploatering av skogen upplevas negativt. För 
barnfamiljer kan fler barnfamiljer i området uppfattas som positivt. Närhet till en ny förskola kan 
upplevas som positivt samtidigt som själva exploateringen av skogen kan upplevas som negativ. 

Detaljplanen har områden för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Syftet med detta är 
att få en större social blandning i Luvsjön med olika ekonomiska förutsättningar, ålder och 
bakgrund. 

Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att en stor del av skogen huggs ner och åkermark tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Planförslaget har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesbedömning och områdena 
med högst naturvärden planläggs som naturmark. 

Ekonomiska konsekvenser 
Relativt stora investeringar krävs för att bygga ut infrastrukturen i området. En fördel är att 
fjärrvärme samt vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till planområdet. Detaljplanen 
ger möjlighet att sälja vissa kvarter för lägenhetsbyggnation vilket ger ett ekonomiskt tillskott. För 
kommunen är även en ökande befolkning genom nybyggnationen positivt. Om stadsbussen 
förlängs in i planområdet med ändhållplats vid Sjöholms gamla skola behöver ytterligare en buss 
köpas in vilket leder till en ökad driftskostnad för kommunen. Planerad bebyggelse innebär att 
system för vatten, spillvatten och dagvatten behöver byggas ut. Sörmland vatten kommer få 
betala för utbyggnaden och underhållet av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten 
inom planområdet. För de delar av planområdet som verksamhetsområdet för dagvatten utökas 
till kommer Sörmland vatten behöva omhänderta dagvattnet även från privata fastigheter. De 
fastigheter som inte innefattas av det utökade verksamhetsområdet för dagvatten är skyldiga att 
omhänderta det egna dagvattnet inom den enskilda fastigheten (lokalt omhändertagande). 

Planerad utveckling kostar även för kommunen då den bekostar gator med tillhörande 
dagvattendiken inom planområdet och de dammar som behövs för att fördröja dagvattnet från 
planområdet. Byggande av övrig infrastruktur inom området kommer även kosta för de som ska 
bygga ut och underhålla dem. 

Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter och inga nya fastigheter för bostadsbyggnation skapas. 
 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att ske under en relativt lång tid och genomförandetiden 
föreslås därför till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan: 

Samråd………………………4:e kvartalet 2017 
Granskning………………...2:a kvartalet 2018  
Antagande ………………...4:e kvartalet 2019  
Granskning 2………………1:a kvartalet 2021 
Antagande 2……………….2:a kvartalet 2021 
Laga kraft …………………..3:e kvartalet 2021 

Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för Väg 557. Exploatören 
svarar för genomförandet av planen. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Katrineholms kommun ansvarar för och bekostar erforderliga fastighetsbildningar. Detta innebär 
att kommunen ansvarar för att initiera och bekostar lantmäteriförrättningar. 

Avtal 
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm Vatten- och Avfall AB och 
Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och avlopp. 

Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta exploaterings- eller markanvisningsavtal med 
privata byggherrar för etappvis utbyggnad för delar av området. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av kommunen då den är av allmänt intresse och det är angeläget att 
kommunens mark planläggs för bostadsmark för att nå kommunens höga ambitioner kring 
nybyggnad av bostäder. 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 

VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av 
exploatören.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 21 april 2021 

 

Jonatan Faijersson                
Planarkitekt                 
 
Sara Eresund 
Plansamordnare 
 
Erik Bjelmrot 
Avdelningschef 
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Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande 2

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

BussgataGATA1

GångvägGÅNG

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, friliggande husB1

Bostäder, flerbostadhus, rad- eller parhusB2

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

dagvatten Marken är avsedd för dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering  per fastighet är 25 %, dock högst 250
kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 50 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1800 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
Huvudbyggnad till friliggande hus ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utförande
För fastigheter med friliggande hus tillåts endast en infart med en maximal bredd på 5 meter,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Lägsta nivå för färdigt golv är +40,8,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är +44,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Lägsta nivå för färdigt golv är +44,5,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b5 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,9,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b6 Lägsta nivå för färdigt golv är +50,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b7 Lägsta nivå för färdigt golv är 49,4,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b8 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b9 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,7,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Stängsel ska anordnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §
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Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
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Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-04-21

___________________________________________________________________________________________________

Granskningens upplägg

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter

under tidsperioden 18 februari till 11 mars 2021. Handlingarna fanns då även tillgängliga på

Kontaktcenter och på kommunens hemsida.

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 18 februari 2021.

Inkomna yttranden

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här

nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Skanova AB 2021-02-18

2 Vattenfall Eldisribution AB 2021-02-18

3 Kommunstyrelsen, Katrineholms kommun 2021-02-18

4 Lantmäteriet 2021-03-02

5 Funktionsrättsrådet 2021-03-02

6 Länsstyrelsen, Södermanlands län 2021-03-02

7 Sörmlands museum 2021-03-08

8 Polismyndigheten 2021-03-04

9 Villaägarna Västra Sörmland 2021-03-11
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Yttranden med synpunkter

10. PostNord 2021-02-26

Framför att postlådor ska samlas vid infarten till området i vid byggande av nya villor, radhus och

verksamhetsområden. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Placering av postlådor och -boxar regleras inte i samband med framtagande av denna detaljplan.

Vänligen framför synpunkten i samband med byggloven för att nå rätt målgrupp.

11. Privatpersoner som bor nära planområdet 2021-03-09

Menar att planförslaget som varit ute på granskning 2 hänvisar till samma argument för att

frångå föreslagen utveckling i översiktsplanen som tidigare planförslag och att synpunkter därför

i huvudsak är desamma. Påpekar även att kommunen frångår översiktsplanen genom att planera

dubbelt så många bostäder som översiktsplanen föreslår.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Kommunens huvudskäl att frångå ÖP30

Förslag till detaljplan för Luvsjön - etapp 4 anger kommunen följande huvudskäl för att frångå

översiktsplanen.

1. För att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur

Vår kommentar: Kommunen skapar begreppsförvirring genom att använda två definitioner av

grönt stråk men presenterar inte i sak något argument för varför man genom att ta bort ett grönt

stråk kan skydda spridningssamband för djur och växter. Det kan tilläggas att i grönplanen har

inget av områdena markerats som gröna stråk. Det område som nu avses bebyggas anses dock

utgöra ett svagt grönt samband till skillnad mot området B10. I ÖP 30 anges det område som nu

avses bebyggas som grönt stråk men inte området B10.

2. För att skydda hotade arter

Kommunen påstår att det har hittats fler hotade arter i B10-området jämfört med det nuvarande

planområdet. Det stämmer att det hittades en rödlistad art mer i det initiala planområdet -

nämligen Backsmörblomman som i rödlistan klassas som livskraftig. Men att göra detta till skäl

för att byta område att exploatera, får anses som ett mycket svagt skäl. I NVI 2017 påtalas det

som en brist att inte inventeringar gjorts även under höstperioden, varför vissa kärlväxter och

markväxande storsvampar inte kunnat inventeras.

3. Blandlövskogen har större värde än blandbarrskogen.

Vår kommentar: Det är ett påstående som inte har stöd i Naturvårdsinventeringarna, NVI 2016

och 2017, där båda områden har samma klassificering (förutom att det finns ett område med

högre klassning i det område som nu avses exploateras). Det finns också ett felaktigt påstående

om område B10: “För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och

passage av grönska in och ut ur Värmbol” (s.3 i Granskningshandling 2). Vår kommentar: Det

krävs betydande åtgärder för att över huvud taget göra denna framkomlig. I

Naturvärdesinventeringen, NVI 2016 (sid 5), står det: “De nyligen genomförda skogliga insatserna

som resulterat i kraftig slybildning och få kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på

områdets naturvärden” (delområde 1, 4 och 5). Den skog som nu avses att exploateras kan

däremot sägas vara enkelt tillgänglig genom sin lukighet och etablerade stigsystem.
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4. Byggrätter i östliga, sydliga och västliga lägen är dessutom möjliga att ange i större

utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det Föregående.

Vår kommentar: Det är på denna punkt extra överraskande att kommunen överger sin egen

översiktsplan så snart efter att den antagits. Alla nödvändiga kartunderlag har funnits tillgängliga

under hela den tid arbete med översiktsplanen pågått och det har varit fullt möjligt att bedöma

tomtlägenas väderstreck redan när planen antogs. Det går också att sätta frågetecken kring

påståendet i sig, då det inte alls saknas bygglägen i de önskade vädersträcken i det ursprungliga

planområdet. Särskilt vad gäller söderlägen finns stor potential i det initiala området utifrån vad

som kan utläsas av tillgängligt kartmaterial.

Synpunkter på Lokaliseringsutredning Luvsjön etapp 4

I lokaliseringsutredningen anges delvis en annan anledning till varför ÖP 30 frångås med

hänvisning till den nya Grönplan kommunen låtit ta fram och som antogs 2018-12-17. I

Lokaliseringsutredningen står att läsa att skälet för att frångå ÖP 30 är för att skydda

sammanhängande stråk av tätortsnära natur. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger också att

område B10 är markerat som grönt samband i Grönplanen (sid 7 i Lokaliseringsutredningen).

Det finns en karta från Grönplanen i lokaliseringsutredningen på sidan 7. Den visar gröna stråk

och gröna samband. De gröna stråken har till stora delar ritats om i förhållande till kartan över

gröna stråk som fanns med i ÖP 30, och ett grönt stråk har nu försvunnit från det tilltänkta

planområdet, oklart varför. Både de gröna stråken och de gröna sambanden anges utgöra en

mix av ekologiska och rekreativa värden vilket gör kartan mycket svårläst. Exempelvis anses det

skogsområde kommunen vill bebygga utgöra ett svagt grönt samband vilket är förbryllande då

det ju utgörs av obebyggd skogs- och åkermark. Stora delar av de områden som som på kartan

anges utgöra starkare gröna samband består av förtätad stadsbebyggelse. Det kan givetvis

förklaras av att områdena anses skilja sig ur rekreativ synpunkt men då måste samtidigt

konstateras att kartmaterialet inte går att uttyda på något meningsfullt sätt. Tvärtemot vad

Samhällsbyggnadsförvaltningen påstår är område B10 inte markerat som vare sig grönt stråk

eller grönt samband i Grönplanen, se sid 7 i Lokaliseringsutredningen.

Miljöhänsyn

Vi finner det motsägelsefullt att det sammanhängande stråk av tätortsnära natur, som

kommunen säger sig vill värna om (genom att inte bebygga planområde B10) ändå fortsätter att

exploateras genom byggprojektet på fastigheten Värmbol 1:61 (B9 i ÖP30). I dagsläget utgörs

detta område av en blandskog med hög tillgänglighet. Området anges både som grönt stråk och

grönt samband på ovan nämnda karta. Sammanfattningsvis gör detta att den påstådda

miljöhänsyn kommunen hänvisar till för att frångå ÖP 30 ter sig mycket godtycklig.

Förtätning

Under rubriken Förutsättningar och ställningstaganden står följande att läsa: ”I översiktsplanen

har olika strategier formulerats för staden. De syftar i huvudsak på att förtäta Katrineholm, bidra

till en mer blandad bebyggelse, erbjuda en attraktiv stadsmiljö samt erbjuda boende för alla. ”

Lokaliseringsutredningen reser dock frågetecken om hur kommunen arbetar med att förtäta

Katrineholm. På sid sid 9 klargör Samhällsbyggnadsförvaltningen att området ska rymma 100 nya

bostäder + förskola och att det måste vara sammanhängande ytor på över 15 hektar för att de

alls kan komma ifråga som alternativ. Varför alla de nya bostäderna måste lokaliseras på sådant

sätt framgår inte och ett sådant resonemang bortser från möjligheten till förtätning på flera

mindre arealer. Konsekvensen blir att ett så stort område måste förläggas längre utanför staden,

och i detta fall även i strid med översiktsplanen. Varför detta snäva villkorande? Om inte en

förtätning kan ske genom att bebygga flera mindre delar obebyggd mark så riskerar både
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stadens bebyggelse och dess grönområde/gröna stråk/gröna samband att fragmentiseras

ytterligare.

Utifrån de uppställda villkoren är det inte överraskande att endast Område B verkar vara möjligt

att exploatera. Detta trots att det inom flera av de undersökta områdena finns lämplig tomtmark

som sammantaget väl motsvarar kommunens behov. Därigenom finns också en möjlighet att

undvika att bebygga åkermark eller bryta mot strandskyddet. Det skulle även möjliggöra att

större sammanhängande skogsområden skulle kunna avsättas för rekreation och friluftsliv. Men

det har Samhällsbyggnadsförvaltningen alltså valt att bortse från i detta fall.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan kommenterat synpunkterna om att översiktsplanen

frångås i granskningsutlåtandet, daterat 2021-01-20.

Utöver detta ger samhällsbyggnadsförvaltningen följande svar på nya framförda synpunkter:

Kommunens strategiska planer för, och information om området hade blivit tydligare inför

framtagande av grönplanen än när översiktsplanen togs fram. Grönplanen är en tematisering av

översiktsplanen och skiljer sig därför oundvikligen delvis från föreslagen utveckling i

översiktsplanen. Planering bygger alltid på avvägningar mellan olika intressen. Den exploatering

som sker utanför planområdet sker utifrån avvägningar som varit nödvändiga att göra på aktuell

plats.

Kommunen bedömer, utifrån tillgängligt underlagsmaterial och egna bedömningar av området,

att det är högre naturvärden och potential för blandlövskogen söder om planområdet än vad det

är för skogen inom planområdet. Sumpskogen, som har påtagliga naturvärden, kommer få ett

starkare skydd genom detaljplanen då den planläggs som naturmark. Sumpskogen och övrig

mark som bevaras inom planområdet kommer fylla en viktig roll för biologisk mångfald och

rekreation.

Bostadsbyggande är ett viktigt allmänt intresse och kommunen har en uttalat mål om att öka

antalet invånare till 40 000 innan år 2030. För att nå detta mål krävs omfattande nybyggnation av

bostäder och skolor och det är anledningen till att lokaliseringsutredningen utgår från stora

sammanhängande ytor. Luvsjö-området är populärt och ligger inom cykelavstånd till

Katrineholms centrum. Det går inte att få till efterfrågade antal bostäder, framförallt

utrymmeskrävande villatomter, enbart genom att förtäta i direkt anslutning till befintlig

bebyggelse. Det pågår flera småskaliga förtätningsprojekt i kommunen, men förtätning behöver

ske på en stor skala för att nå mål och tillgodose efterfrågan och behov av nya bostäder i Luvsjö-

området.

12. Privatpersoner som bor nära planområdet 2021-03-09

Privatpersonerna vill överklaga delar av förslaget.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Vi vänder oss mot planerna att bygga de ca 8 hus markerat med (Nr 1 i bifogad karta) då det

förstör en värdefull åkermarkskantzon i söderläge. I kantzonen återfinns bl.a. blåsippa, hassel,

rikligt med enbuskar, ek och utställda halvgrova aspar med framtida naturvärden av

hålträdskaraktär. De är värdefulla för bl.a. arter som spillkråka, gröngöling, större och mindre

hackspett, skogsduva och andra hålbyggande arter. Närheten till Luvjsön gör att även knipa kan
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tänkas häcka i aspen när andra hålbyggande arter berett vägen. Även mården nyttjar hålträd. Det

torde också vara mycket onödigt att bebygga åkern (i nedförsbacke) i direkta gränslandet till

strandskyddet som fastslagits för Luvsjön (se figur 2 i dokument planbeskrivning, sid 4). I stället

bör försiktighetsprincipen tillämpas gällande strandskyddet för att undvika onödiga föroreningar

i sjön som avverkning och byggnationen kommer innebära. Vi föreslår istället att en kantzon med

skog sparas längs åkern vilket torde minska föroreningar som leds ner mot sjön genom att vatten

kan filtreras och tas upp genom trädens rötter. Det skulle också ge en vackrare landskapsbild

mellan befintligt och tänkt bostadsområde.

Vidare anser vi att detaljplanen bortser från naturvärdet av det berg som ligger mellan åker och

gångväg i södra delen av område 2. Det har framtida nyckelbiotopskaraktär och är extra

värdefullt då det ligger i söderläge. Det har också stora rekreationsvärden för oss som redan bor

på Blåvingevägen och är en naturlig lekplats. Att förstöra kantzonen av åkern genom att slå upp

hus påverkar också berget med beskuggning, vilket är negativt för naturmiljön där. Berget och

kantzonen mot åkern är också en huggormsbiotop där de kan ses varje vår. Av förslaget framgår

inte om man avser spränga bort hela berget eller visa någon form av hänsyn. Hela berget

och kanten av åkern i anslutning till berget bör ingå i område 1 som naturvärde med skyddsvärd

karaktär (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10)

Vidare är vi bekymrade över figur 11 som påvisar planerna att anlägga en torrdamm i direkt

anslutning till berget. Det anser vi vara direkt olämpligt med hänsyn till ovan sagda. Det torde

också påverka alskogens vattensystem, område 1 (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10)

negativt och störa markens naturliga kapillära system i direkt anslutning till alskogen som

kommunen själva identifierat som ett skyddsvärt område. Planerad torrdamm ligger också i

direkt anslutning till vattenförande dike som går direkt ut i Luvsjön vilket vi anser vara

problematisk med tanke på föroreningar. Hur planerna om torrdammens placering påverkar

grundvattennivån för husen på Blåvingevägen (med jordarten lera) anser vi också vara oklart.

Vi hoppas ni tagit till er våra synpunkter och ändrar förslaget med hänsyn till våra synpunkter. Vi

vill gärna ha ett möte på plats för att diskutera de punkter vi tagit upp och överklagat.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Att en fastighet belägen inom en tätort angränsar till naturmark som inte är detaljplanelagd

medför alltid en risk att den i framtiden kan få nya grannar. Det vore omöjligt att få till nya

bostäder i attraktiva lägen om inte förtätning kunde ske i anslutning till befintlig bebyggelse.

Tomterna närmast sjön kommer sannolikt bli de mest eftertraktade i hela planområdet och bidra

till att koppla ny bebyggelse mot befintlig vid Blåvingevägen. Lokaliseringen för planerad

bebyggelse har valts utifrån övergripande lämplighetsbedömningar och med hänsyn till

framtagna naturvärdesinventeringar. Bebyggande av brynzoner innebär alltid ett bortfall av dess

naturvärden. Dessa värden har vägts mot det allmänna intresset av ett ökat bostadsbyggande i

attraktiva lägen. I sammanhanget bedömer kommunen att bevarad naturmark inom

planområdet kommer inrymma en del naturvärden även efter genomförande av detaljplanen.

Kommunens ambition för byggande inom planområdet är att bevara de naturliga

höjdförhållandena i så hög grad det är möjligt. Kullar och kraftigt lutande delar av området

innehåller ofta naturvärdeselement och dessa platser är generellt ofta uppskattade för lek och

rekreation. Denna mark planläggs som naturmark och blir skyddade som det genom

detaljplanen.

Dagvatten från planområdet behöver fördröjas och infiltreras. Dammen för att ta hand om

dagvatten är placerad enligt rekommendationer i framtagen dagvattenutredning.

13. Trafikverket 2021-03-09

Framför att det stängsel som plankartan reglerar om för planerad skolfastighet måste placeras

minst 7 meter från Trafikverkets väg då placeringen inte framgår tydligt i planhandlingarna.

Trafikverket förutsätter att kommunen säkerställer att gällande riktvärden för trafikbuller

uppfylls inom skolområdet.

Upplyser att Trafikverket och kommunen har ingått i ett avtal gällande detaljplanens två

anslutningar till väg 557 sedan den föregående granskningen. Hänvisar till föregående

granskningsyttrande, daterat 2018-08-23, avseende ytterligare åtgärder som berör väg 557.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Närheten för stängsel till väg 557 regleras inte genom detaljplanen och frågan får hanteras i

samband med bebyggande av skolfastigheten. Gällande riktvärden för buller ska följas i

samband med bebyggandet av området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till sina svar i föregående granskningsutlåtande, daterat

2021-01-20, med avseende på ytterligare åtgärder som berör väg 557.

14. Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-03-10

Anser att följande punkter måste beaktas i förslaget:

· Ras- och skredrisken i området.

· Områdena för översvämningsrisk i lokaliseringsutredningen och planbeskrivningen

överensstämmer ej med varandra. På illustrationsplanen i planbeskrivningen är

bebyggelse planerad just i det område där översvämningsrisk finns enligt

lokaliseringsutredningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Områdena som visar översvämningsrisk skiljer sig delvis mellan planbeskrivningen och

lokaliseringsutredningen på grund av olika detaljeringsgrad för underlagsmaterialet.
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Översvämningsrisk enligt bilderna i planbeskrivningen har beräknats med hjälp av en detaljerad

skyfallsanalys, som en del av arbetet med att ta fram dagvattenutredningen. Områdena med

översvämningsrisker i Lokaliseringsutredningen är hämtade från Länsstyrelsens

lågpunktsinventering. Inventeringen ger en bra överblick av var det finns risk för översvämningar

och är väl lämpad för den geografiska skalan som lokaliseringsutredningen avser.

Dagvattenutredningen ger en detaljerad bild av vilka översvämningsrisker som finns i

planområdet.

Lägsta höjd för färdigt golv regleras i plankartan genom planbestämmelserna "b" för de delar av

bebyggelsen där det behövs med hänsyn till översvämningsrisker, dagvattenhantering och

självfall för avlopp. Höjderna är hämtade från den förprojektering som tagits fram inom ramen

för projektet. Följer bebyggelsen planbestämmelserna bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen

att ny bebyggelse lider liten risk att drabbas av översvämningar.

15. Service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun 2021-03-10

Sammanfattar tidigare deltagande i ärendet och framför därefter sina synpunkter.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Föreslagen dagvattenlösning med dikessystem och dammar i de delar av planområdet där

kommunen kommer att stå ansvarig, är en lösning som behöver finansieras och kvalitetssäkras.

För service- och tekniknämnden innebär det ett utökat drift- och underhållsansvar vilket kräver

mer av omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser. Detta kräver i sin tur motsvarande

ekonomiska resurser.

Vid planering av lekplats och lekområde förespråkar service- och tekniknämnden en samordning

med den planerade förskolebyggnationen inom området för att nyttja kommunens resurser på

bästa sätt. Det bör också säkerställas att ev byggnation av lekplats harmonierar med

intentionerna i den strategi för lekplatser och utomhusgym som är under framtagande.

Tillkommande skötsel och underhåll av lekplats och grönytor medför ökade kostnader för

service- och tekniknämnden, vilket behöver beaktas i kommande budgetprocesser.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planförslaget har tagits fram enligt principen att dagvatten ska omhändertas lokalt inom varje

fastighet och att öppna dagvattenlösningar ska väljas där det är möjligt. Detta i enlighet med

gällande handlingsplan för dagvatten. För vissa fastigheter inom planområdet är det sådana

markförhållanden att det inte går att omhänderta dagvatten lokalt. För dessa fastigheter

kommer Sörmland vatten att bilda verksamhetsområde. Öppna dagvattenlösningar som tjänar

gator och annan allmän mark ska bekostas av kommunen, enligt gällande riktlinjer och

överenskommelse med Sörmland vatten och avfall AB. Oklarheter kring budget och ansvar för

öppna dagvattenlösningar behöver diskuteras på en högre nivå än i det enskilda

detaljplaneärendet för att få effekt.

Planförslaget medför inte att en lekplats måste iordningställas fristående i området och frågan

kan med fördel hanteras efter eller parallellt med planarbetet.

16. Sörmland vatten och avfall AB 2021-03-11

Framför följande synpunkter med avseende på vatten och avlopp (VA) samt renhållning:

VA

S.12, Teknisk försörjning:
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Ändra meningen i första stycket:

Kapacitet finns i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna till

"Kapacitet finns i dagsläget i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya

bostäderna."

S.19, Avtal:

Ändra första stycket till "Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm

Vatten- och Avfall AB och Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och

avlopp". En utökning av verksamhetsområdet hanteras inte i genomförandeavtalet.

Plankarta:

Fastighet b8 lägsta nivå för färdigt golv saknas i plankarta.

Renhållning

Remiss 101628 (Luvsjön etapp 4) - Sörmland Vatten anser att kommunen bör planera för en AVS

(återvinningsstation inom Luvsjöområdet. Detta då AVSen vid gamla Lyktan försvunnit och

närmsta AVSen för boende inom området blir vid ICA Speceritjänst. Om vi ska klara av att öka

utsorteringen av förpackningar och göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt så borde

planering av en nyetablerad AVS finns med inom Luvsjömorådet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planhandlingarna uppdateras utifrån framförda synpunkter om teknisk försörjning, avtal och

plankarta.

Kommunen kommer inte lägga till ett specifikt område för en återvinningsstation inom

planområdet. Detta då synpunkten inkommit för sent i arbetet med detaljplanen och inte är

förankrad i projektgruppen.

17. Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening 2021-03-09

Anser att den del av planområdet som ligger väster om väg 577 ska undantas från antagande.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Motivering

Planförslaget beskriver 2 delområden och yttrandet berör i huvudsak det södra området som

gränsar mot Lillsjön.

I kommunens översiktsplan "del staden" som antogs den 17 november 2014 finns angivet ett

utbyggnadsområde B10 för bostäder. I detta område öster om väg 557 ingår åkermark som i

norr gränsar mot Blåvingevägen. Denna åkermark har inte brukats de senaste åren. I

Blåvingevägen torde finnas tillgång till vatten- och avloppsledningar och annan infrastruktur för

anslutning av tillkommande bostäder som nu föreslås byggs på västra sidan om väg 557.

Dessutom kan en lokalgata anslutas till Blåvingevägen som ger en säkrare anslutning än en ny

utfart på väg 557.

I planförlaget finns ingen genomarbetad analys och motivering varför inte detta område som

gränsar mot Blåvingevägen i första hand exploateras. Detta område är ju redan utpekat i

översiktsplanen.
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Invändningar mot exploatering av södra delen etapp 4.

1. Bebyggelsen kommer under april-september med ökat antal människor som rör sig vid

Lillsjön att störa fågellivet. I sjön häckar kanadagäss, grågäss, gräsand, knipa, fiskmås och

skäggdopping. I vassarna häckar sävsparv, sävsångare, rörsångare och vissa år

kärrsångare. Fram till 2015 häckade brun kärrhök i det norra vassområdet som gränsar

mot planområdet. 2018 iakttogs ett par tranor med 2 ungar c:a 10 dagar gamla vid

Lillsjöns norra strand där de troligen häckat.

2. I norra delen av planområdet som i väster gränsar mot den enskilda väg som förvaltas av

Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening finns ett skyddsvärt område för den ovanliga

skogsklockan, som är en rödlistad art, hotkategori (NT). Den växer i bakslänten av diket

och in på marken som i planbeskrivningen kallas "hassellund". Detta område måste

skyddas.

3. Som tidigare beskrivits är en ny utfart på väg 557 olämplig.

4. Åkermarken som enligt planförslaget skall exploateras ligger sedan 3 år obrukad men

kan lätt tas i bruk igen. Övrig brukad jordbruksmark i Krämbol ligger nära och brukas av

samma arrendator. Denna del av planområdet har en vacker vy mot Lillsjöområdet.

Denna vy kommer att trasas sönder om bostäder med upp till 8 meters nockhöjd byggs.

Sammanfattning

Kommunen har i detaljplanen inte gjort en godtagbar analys som motiverar att ingen bebyggelse

placeras på södra sidan om Blåvingevägen. I tidigare översiktsplan var detta område utpekat för

bostäder. Naturvärdesutredningen som redovisats ger bara en översiktlig bedömning av

naturvärdena runt Lillsjön. Ingen noggrann analys redovisar det intrång på fågellivet som

exploatering av åkermarken väster om väg 557 medför.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att åkermark tas i anspråk för

planerade bostäder. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20.

Utöver vad som framgår i yttrandet till Mark- och miljödomstolen hänvisar förvaltningen till

lokaliseringsutredningen, daterad 2021-01-20 med avseende på vald lokalisering för planerad

bebyggelse. Den södra delen av planområdet är i enlighet med föreslagen utveckling i gällande

översiktsplan. Se svar till yttrande nummer 9 med avseende på synpunkten om att

översiktsplanen frångås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att ordna nya utfarter till väg 557 i

enlighet med planförslaget. Motivering finns i svar till Trafikverket i detta dokument samt i det

föregående granskningsutlåtandet, daterad 2019-09-05.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att hassellunden behöver

skyddas. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att planerad bebyggelse

kommer störa fågellivet. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20.
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning

Synpunkter gällande att detaljplanen frångår Översiktsplanen.

Synpunkt om att planerad bebyggelse i den södra delen av planområdet skymmer utsikten mot

Lillsjön, för boende vid Blåvingevägen.

Synpunkt om att den södra delen av planområdet inte borde byggas.

Synpunkt om att planerad bebyggelse närmast Luvsjön inte ska byggas.

Önskemål om att orda en återvinningsstation inom planområdet.

Ändringar i förslaget

Inga ändringar utöver de som listas nedan.

Planbeskrivning

· Texten har anpassats utifrån förslag på förtydligande från Sörmland vatten och avfall AB.

Plankarta

· Bestämmelser om lägsta tillåtna höjd för färdigt golv som saknades läggs till.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 2021-04-21

Jonatan Faijersson Sara Eresund Erik Bjelmrot

Planarkitekt Plansamordnare Avdelningschef



Illustrationsplan, Carlstedt Arkitekter AB  
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Inledning 
För att påvisa att den planerade exploateringen vid Luvsjön – etapp 4 är 
lämplig att lokaliseras på utpekad plats, inom Katrineholm, har kommunen 
upprättat denna lokaliseringsutredning.  

Syfte 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att bedöma behovet och lämpligheten av att exploatera 
området kring Luvsjön för bostadsändamål. Utredningen syftar också till att sätta den 
föreslagna detaljplanen för Luvsjön – etapp 4 i relation till alternativa områden för ny 
bostadsbebyggelse i västra delarna av Katrineholm. 

Mindre delar av området som omfattas av förslag till detaljplan för Luvsjön – etapp 4 bedöms 
vara brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra den framtida 
matproduktionen och för att bibehålla en biologisk mångfald. För att exploatera brukningsvärd 
jordbruksmark krävs det därför särskilda skäl, enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. Lagen innebär att 
kommunen måste kunna påvisa att den planerade markanvändningen är av särskilt allmänt 
intresse, och motivera varför den föreslagna lokaliseringen av planområdet är den mest 
lämpliga.  

Genom denna lokaliseringsutredning visar kommunen på argument för att planens 
genomförande är av särskilt allmänt intresse, samt redovisar de förutsättningar och tidiga 
ställningstaganden gällande frågan om planområdets lokalisering. 

Bakgrund 
Kommunen är enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken ansvariga för att genomföra 
avvägningen för den framtida markanvändningen. Lagstiftningen är tydlig med att kommunerna 
ska vara restriktiva med exploatering av jordbruksmark. I den mån jordbruksmark ändå kan 
behöva exploateras ska det endast ske för väsentliga samhällsintressen. Hänsyn skall även tas 
till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets kulturmiljövärden. 

Detaljplan för Luvsjön – etapp 4 antogs av kommunfullmäktige i Katrineholm den 18 november 
2019. Beslutet om att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen och har 
sedan prövats upp till högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i oktober 2020 
att detaljplanen inte ges prövningstillstånd. Motivet till att beslutet om antagande upphävdes 
var att planområdet delvis ligger på åkermark och att kommunen inte utrett alternativa 
lokaliseringar för den tillkommande bebyggelsen. Enligt domen har kommunen inte visat att 
lokaliseringen är tillåten enligt 3 kap. 4 § andra stycket Miljöbalken. Beslutet att anta 
detaljplanen har därför upphävts. 
 
Kommunen har därmed valt att genomföra denna lokaliseringsprövning för att bedöma det 
aktuella planområdet i förhållande till andra alternativa lokaliseringar i västra delarna av 
Katrineholms stad. 
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Beskrivning av planområdet för Luvsjön - etapp 4 
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för ett antal nya villatomter samt radhus och 
flerbostadshus i upp till två våningar vid Luvsjön. I detaljplanens norra del skapas även 
en förskoletomt för fyra till fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på 
villatomter i Katrineholm finns det ett behov av att tillgängliggöra mer mark för 
bostadsetablering.   

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer väster om Katrineholms centrum, i anslutning till 
Värmbol och strax söder om riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. 
Planområdets lokalisering i naturmark innebär att boende får närhet till grönområden av god 
kvalitet i anslutning till sin bostad samt möjlighet till rekreation, friluftsaktiviteter och 
naturupplevelser.  Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun.  

Aktuell planavgränsning för Luvsjön – etapp 4. 



5 (22) 

Förutsättningar och 
ställningstaganden 
Översiktsplan 
I gällande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen den 17 november 2014, har ett 
befolkningsmål satts om 40 000 invånare i kommunen till 2030. 

I översiktsplanen har olika strategier formulerats för staden. De syftar i huvudsak på att förtäta 
Katrineholm, bidra till en mer blandad bebyggelse, erbjuda en attraktiv stadsmiljö samt erbjuda 
boende för alla.  

Vid Luvsjön har ett område pekats ut som utvecklingsområde för bostäder. Området (kallas 
B10 i översiktsplanen) är en viktig pusselbit i bostadsutvecklingen för att möta efterfrågan och 
nå upp till målet om 40 000 invånare.  

Resonemang kring varför planområdet för Luvsjön – etapp 4 frångår översiktsplanen 
I början av arbetet med detaljplan för Luvsjön – etapp 4 undersöktes möjligheterna att bebygga 
det område som pekats ut för bostadsbebyggelse i översiktsplanen (B10). En naturinventering 
och grönplan för Katrineholms stad togs fram efter att översiktsplanen antogs. 
Naturinventeringen visar att det utpekade området B10 utgörs av skog som klassificerats med 
påtagliga naturvärden och området är utpekat som ett grönt stråk i grönplanen. Del av område 
B10 har en stor andel ädellövträd och är habitat för fler hotade arter.  

För att minimera åverkan på värdefull natur valde kommunen därför att ändra avgränsningen 
för detaljplanen till att omfatta mark som bedömdes bättre lämpad för bostadsbebyggelse. Den 
södra delen av det ursprungliga området behölls. Kommunen beslutade då att planlägga där 
naturvärdet är som lägst även om det sker i strid med översiktsplanens utpekade 
användningsområden. Även om detaljplanen frångår översiktsplanens utpekade område för 
bostäder så är detaljplanen inte i strid med översiktsplanens intentioner utan följer dennes 
riktlinjer för hållbart byggande. Det går även i linje med grönplanens intentioner.  

Motiveringen för att planera bebyggelse, delvis, i strid mot vad som anges i översiktsplanen är 
för att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur.  
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Urklipp från Översiktsplan 2030 – Plankarta, planområdet är markerat på bilden. 
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Grönplan 
Grönplan för Katrineholms stad är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030, grönplanen 
antogs den 17 december 2018. Grönplanen innehåller vision, mål och planeringsinriktningar för 
grönstrukturen i staden, följt av en nulägesbeskrivning och analys av Katrineholms ekologiska 
och rekreativa värden och av stadens gröna karaktärer. För att konkretisera hur mål och 
planeringsriktlinjer kan implementeras har utvecklingsåtgärder tagits fram för de olika delarna 
av Katrineholm stad. 

I grönplanen har särskilt värdefulla gröna stråk och gröna samband identifierats. De är 
värdefulla både ur ekologiskt och rekreativt perspektiv. Se karta nedan. 

Bostadsförsörjning 
Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar och räknas som ett väsentligt samhällsintresse. 
Katrineholms kommun har i Översiktsplan 2030, som antogs 2014, satt ett tillväxtmål om 40 000 
invånare år 2030. För att uppnå målet behöver det tillskapas 4000 nya bostäder på 15 år i 
Katrineholm. Bostadstillväxten ska ske både på landsbygden och i staden. Målet innebär att 
Katrineholms kommun ska växa med ungefär 270 bostäder per år. För att göra det krävs goda 
relationer med exploatörer och bra planberedskap.  

De senaste åren har byggnationstakten varit hög i Katrineholm vilket är väldigt angeläget då det 
finns ett underskott på bostäder. Merparten av planerna och nybyggnationerna just nu är 
flerbostadshus varför det finns ett behov av tomter för småhusbebyggelse.  

Utgångspunkten för lokaliseringsprövningen är att det finns ett behov av cirka 100 bostäder i 
blandad form i Katrineholms västra delar, främst tomter för småhusbebyggelse men även en 
del mindre flerbostadshus. Det finns även behov av en tomt för förskola i området.  Markytan 
som krävs för att rymma detta är cirka 15-20 hektar. 
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Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark 
Jordbruksmark är en resurs där vi med ett hållbart brukande kan utvinna livsmedel och andra 
råvaror under mycket lång tid. Den är bunden till sin plats och är kostsam och i vissa fall omöjlig 
att återskapa. Bostadsbebyggelse innebär en irreversibel förändring som gör att marken inte 
kan återtas till odling. Av detta skäl så skyddas jordbruksmarken i lag. Miljöbalken 3 kap 4§ 
anger att brukningsvärd jordbruksmark endast i undantagsfall får tas i anspråk för bebyggelse 
eller andra anläggningar. Med brukningsvärd jordbruksmark menas mark som med hänsyn till 
läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruk. Rättspraxis är att 
jordbruksmark som brukas, oavsett hur den brukas är brukningsvärd i lagens mening. 
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Lokaliseringsalternativ 
Avgränsning 
Katrineholms kommun har i Översiktsplan 2030 del - staden pekat ut ett område vid Luvsjön för 
ny bostadsbebyggelse. Vid framtagandet av översiktsplanen utreddes inte området i detalj och 
inga alternativa placeringar presenterades. I detaljplanen för Luvsjön 4 togs ett nytt alternativ till 
översiktsplanens område fram som ansågs bättre lämpat för ny bebyggelse. I denna utredning 
har flera alternativ tagits fram som beskrivs mer i detalj och utredningen tar ställning till vilket 
av områdena som är mest lämpligt att exploatera.  

Urval 

Del 1 
Utredningsområdet har begränsats till att omfatta västra delarna av Katrineholms tätort. Delar 
av avgränsningsområdet har sedan med hjälp av en GIS-analys uteslutits på grund av olika 
parametrar. 

Dessa områden har inledningsvis uteslutits: 

- Mark inom 150 meters avstånd till väg 52 och till industrimark. 

- 30 meters remsa från strandkant och sankmark. 

- Redan bebyggd mark och planlagd mark. 

- Lågpunktsområden, utifrån Länsstyrelsens lågpunktskartering. Att bygga på denna mark är 
ofta möjligt, men det kan bli förhållandevis dyrt och tekniskt krävande att bygga hus och anlägga 
system för vatten och avlopp där. 

- Sammanhängande ytor med areor mindre än 5000 m2. De lokaliseringsalternativ som 
utredningen presenterar måste rymma bebyggelse på den skala som kommunen bedömer det är 
nödvändigt att bygga i området. Detta för att uppfylla efterfrågan på bostäder i området och det 
allmänna intresset av ett ökat bostadsbyggande.  

Karta som visar områdets avgränsning. 
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Del 2 
Återstående delar av utredningsområdet har delats in i nio olika delområden. Varje område är 
minst 15 hektar, för att rymma det behov som finns om 100 bostäder och plats för förskola. 
Dessa delområden har sedan bedömts och jämförts mot varandra. 

De parametrar som har bedömts för varje område är: 

- Naturvärde /socialt värde 

- Risk och buller järnväg/väg 

- Skogsmark 

- Jordbruksmark 

- Strandskydd 

- Översvämningsrisk utifrån Länsstyrelsens lågpunktskartering 

- Markägarförhållanden 

Karta som visar de nio utpekade delområdena. 
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Delområden 

Område A 

Naturvärde /socialt värde 
Ingen naturvärdesinventering har tagits fram för området. Delarna av området, som utgörs av 
skog kan användas för rekreation och har därför sociala värden. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger intill riksvägen, ett område på 150 meter har markerats i kartan. 

Skogsmark 
Området består till stor del av skog. 

Jordbruksmark 
Området består inte av någon jordbruksmark. 

Strandskydd 
Inget strandskydd inom området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Marken är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms delvis lämpligt för exploatering men kräver att markförhållanden utreds. 
Området uppfyller inte behovet om 100 bostäder och är därmed inte aktuellt för detta syfte. 
Marken inom området är privatägd så det är utom kommunens direkta påverkan om det 
kommer byggas bostäder inom området eller ej. Området är placerat utanför marken som 
behandlas inom ramarna för Översiktsplan 2030 – del staden. Exploatering i området hade 
inneburit skapande av en isolerad ö av bebyggelse, utan tydlig koppling till befintlig samlad 
bebyggelse. 
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Område B 

Naturvärde /socialt värde 
De delarna av området, som utgörs av skog kan användas för rekreation och har därför sociala 
värden, utöver naturvärden. Området har kategoriserats med visst naturvärde enligt den 
övergripande naturvärdesinventeringen för tätorten, en mindre del med högt naturvärde. Det 
är detta naturvärde som beaktas i denna övergripande analys för att göra det möjligt att 
jämföra naturvärden mellan olika lokaliseringsalternativ. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte i närheten av stor väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skogsmark. 

Jordbruksmark 
Mindre delar av området består av åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Luvsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 

Bedömning 
Området bedöms lämpligt för exploatering då det angränsar till befintlig bebyggelse vid 
Blåvingevägen och att det redan finns framdragna VA-ledningar och kommer upplevas som 
rimligt bebyggelsetillskott i stadsdelen Värmbol. Delar av området utgörs av skog som används 
för friluftsliv, men det inrymmer inte någon markerad promenadstig, som exempelvis 
Krämbolsleden. Några små delar av föreslagen mark inom området utgörs av åkermark, men 
dess brukningsvärde är lågt på grund av dålig arrondering. 
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Område C 

Naturvärde/socialt värde 
De delar av området som utgörs av åkermark har varken höga naturvärden eller sociala värden. 
Åkermarken kan dock vara uppskattad som utsikt. De delarna av området som utgörs av skog 
kan användas för rekreation och har därför sociala värden, utöver naturvärden. Naturen i 
området är klassad med lågt naturvärde enligt den övergripande naturvärdesinventeringen för 
tätorten, några mindre avgränsade områden är dock klassade med högt naturvärde. Det är 
detta naturvärde som beaktas i denna övergripande analys. Detta för att göra det möjligt att 
jämföra naturvärden mellan olika lokaliseringsalternativ.  Inom området finns dokumenterade 
fornlämningar. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger till stor del inom ett avstånd på 150 meter till riksväg 52 och befintligt 
industriområde.  

Skogsmark 
Föreslagen mark för bebyggelse inom området består delvis av några små skogsytor. 

Jordbruksmark 
Föreslagen mark för bebyggelse inom området består till största del av sammanhängande 
jordbruksmark och öppen mark, det vill säga med åkerholmar. 

Strandskydd 
Föreslagen mark för bebyggelsen inom området omfattas inte av strandskydd. 

Översvämningsrisk 
Framförallt de södra delarna av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. 
Dessa delar bör undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt 
noga i planeringsskedet. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 
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Bedömning 
Föreslagen mark inom området är rimligt att bebygga utifrån de aspekter som undersökts inom 
ramen för denna utredning. Utöver dessa aspekter erbjuder området sammanhängande ytor 
inom vilket det kan vara förmånligt att bygga bostäder.  I förhållande till övriga delområden har 
detta området störst andel jordbruksmark. För detta område blir avvägningen mellan jordbruk 
och bostadsbyggande som allmänna intressen komplicerade. 

Område D 

Naturvärde /socialt värde 
De delarna av området som utgörs av skog kan användas för rekreation och har därför sociala 
värden, utöver naturvärden. Området är klassat i olika delar som lågt, visst och högt naturvärde 
enligt den övergripande naturvärdesinventeringen för tätorten. Det är detta, högre, naturvärde 
som beaktas i denna övergripande analys. Detta för att göra det möjligt att jämföra naturvärden 
mellan olika lokaliseringsalternativ. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger till stor del inom ett avstånd på 150 meter till riksväg 52 och befintligt 
industriområde.  

Skogsmark 
Större delen av området består av skog. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området består av åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Luvsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Enbart några små ytor har översvämningsrisk i området. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 
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Bedömning 
Området bedöms delvis lämpligt för exploatering, men markförhållandena måste utredas. Ny 
bebyggelse kommer sannolikt att upplevas som ett rimligt bebyggelsetillskott i stadsdelen 
Värmbol. Föreslagen mark i området är dock för litet för att kunna inrymma 100 bostäder i form 
av blandad bebyggelse på ett samlat sätt. Området är därmed inte aktuellt för bebyggelse som 
denna lokaliseringsutredning syftar till att hitta lämpliga områden för. 

Område E 

Naturvärde /socialt värde 
Området är en del av det populära ströv-/rekreationsområdet vid Krämbol. Genom området 
slingrar sig krämbolsleden som är en 5 kilometers promenadslinga genom skogen.  

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte i närheten av stor väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skog. 

Jordbruksmark 
Inom området finns ingen jordbruksmark. 

Strandskydd 
Inget strandskydd inom området. 

Översvämningsrisk 
Stora delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Större delen av området ägs till största del av kommunen, en mindre del av den är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms värdefullt ur rekreationssynpunkt och är inte aktuellt för exploatering. 



16 (22) 

Område F 

Naturvärde /socialt värde 
Området är utpekat som värdefullt för gröna samband i kommunens grönplan. Området är 
även klassat som påtagligt naturvärde i naturvärdesinventering från 2015.  

Risk och buller från trafik och industri 
Ej i närhet av trafik eller industri.  

Skogsmark 
Större delen av området består av skog. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området består av åkermark. 

Strandskydd 
Inget strandskydd inom området. 

Översvämningsrisk 
Översvämningsrisk finns enbart inom mindre delar av området. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 

Bedömning 
Med tanke på att området har höga naturvärden samt ingår i utpekat stråk för grönstruktur i 
kommunens grönplan anses det inte lämpligt för exploatering i den omfattning som 
lokaliseringsutredning ska undersöka. 
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Område G 

Naturvärde /socialt värde 
Området är en del av det populära ströv-/rekreationsområdet vid Krämbol. Genom området 
slingrar sig krämbolsleden som är en 5 kilometers promenadslinga.  

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte i närheten av stor väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till en viss del av skog. 

Jordbruksmark 
Området består till en viss del av åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Lillsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Marken ägs till största delen av kommunen, en mindre del är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms ej lämpligt för exploatering med detta som grund. Området är inte lämpligt 
för exploatering eftersom det till stor del utgörs av ett populärt friluftsområde samt av 
åkermark. Området är placerat utanför marken som behandlas inom ramarna för Översiktsplan 
2030 – del staden. Exploatering i området hade inneburit skapande av en isolerad ö av 
bebyggelse, utan tydlig koppling till befintlig samlad bebyggelse. 
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Område H 

Naturvärde /socialt värde 
Inom området finns särskilt känslig natur så som sumpskog, nyckelbiotoper samt värdefulla 
träd. Se utklipp i karta från översiktsplanen nedan.  

Förklaring: Grön rutig – sumpskog, röd- nyckelbiotop, grön prick – värdefulla träd, ljus grön – ingår i 
naturvårdsprogram.  

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte nära större väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skogsmark. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området är åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Lillsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
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undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Marken är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms till stora delar ej lämpligt för exploatering på grund av höga naturvärden och 
att mycket av det är strandskyddat. Marken inom området är privatägd så det är utom 
kommunens direkta påverkan om det kommer byggas bostäder inom området eller ej. 

Område I 

Naturvärde /socialt värde 
Inom området finns ett område med sumpskog utpekat längs med sjön. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte nära större väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skogsmark. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området är åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Backasjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 
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Markägare 
Marken är i privat ägo. 

Bedömning 
Marken inom området är privatägd så det är utom kommunens direkta påverkan om det 
kommer byggas bostäder inom området eller ej. Området bedöms som möjligt att utreda vidare 
för exploatering. 
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Bedömning och 
ställningstagande 

Jämförelsealternativ 
De olika delområdena har beskrivits och bedömts i föregående kapitel. Enlig de bedömningar 
som gjorts kvarstår tre områden lämpliga för exploatering, område ”B”, ”C” och ”I”. 

Område B Område C  Område I 

Jordbruksmark har ett starkt skydd i Miljöbalken, område ”C” har högst andel åkermark av de tre 
delområdena och kommer därför prioriteras ner i jämförelse med alternativ ”B” och ”I”. För de 
två återstående områdena är andelen åkermark ungefär den samma. Område ”I” ligger i 
anslutning till större sammanhängande jordbruksmarker och tillhör en stor jordbruksfastighet. 
Den södra delen av område ”B” som består av åkermark är ett begränsat område som inte är 
sammanhängande med större jordbruksmark, den delen av område ”B” har pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Område ”I” har bedömts som 
landsbygd i kommunens översiktsplan.  

Område ”I” kräver mer omfattande investeringar gällande infrastruktur för vatten och avlopp 
samt vägnät än vad område ”B” gör. Detta då område ”I” nås endast via en bro över vattnet som 
skiljer området från de närmsta tätbebyggda områdena. För område ”B” är det relativt korta 
avstånd till befintlig infrastruktur då det angränsar direkt till befintlig bebyggelse vid 
Blåvingevägen (Luvsjön – etapp 3). 

Område ”B” bedöms som tätortsnära och bör utvecklas innan område ”I”. Område ”B” ägs av 
kommunen medan område ”I” är i privat ägo. Kommunen har ett exploateringsintresse och det 
finns inget sådant uttalat intresse från ägaren till område ”I”. 

Slutsats 
Med denna utredning som grund gör kommunen bedömningen att område B är mest lämpligt 
att exploatera för ändamålet.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 20 januari 2021 

 

 

 

Jonatan Faijersson  Sara Eresund  Erik Bjelmrot 

Planarkitekt  Plansamordnare Avdelningschef 

 



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-06
Vår beteckning

KS/2019:393 - 009Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Program för privata utförare

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av Program 
för privata utförare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll 
av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Ett förslag till revidering av nu gällande Program för privata utförare har skickats på remiss 
till samtliga nämnder i kommunen. I bilaga Sammanställning och besvarande av remissvar 
redovisas de inkomna remissvaren.

Revideringarna består i huvudsak av förtydliganden bland annat i fråga om nämndernas 
ansvar.

Till programmet har riktlinjer tagits fram som stöd i arbetet med uppföljningen. I 
planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från varje 
förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med arbetet med 
uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta nätverk.

Ärendets handlingar
 Bilaga – Sammanställning och besvarande av remissvar

 Förslag – Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

 Nu gällande - Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten
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Skrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-05-12
Vår beteckning

KS/2019:393 - 009Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Sammanställning och besvarande av remissvar

Sammanställning av inkomna remissvar
1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar synpunkten att ordet bör ändras till ska i meningen 

” Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som 
kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan författning 
eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.”

2. Viadidaktnämnden önskar ett förtydligande av vad som menas med säkerhet i 
programmet. Vidare ställer de sig positiva till att uppföljningen inte föreslås 
sammanfalla i tid nämndens årsredovisning och redovisning av den interna kontrollen.

3. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. 

4. Bildningsnämnden önskar ett förtydligande genom avgränsningar programmet endast 
påverkar avtal som ligger framåt i tiden och tiden och inte redan reglerade avtal. Vidare 
önskar ett förtydligande i att programmet inte omfattar förskolor och skolor då sådan 
verksamhet inte upphandlas utan regleras genom tillståndsgivning.

5. Service- och tekniknämnden önskar att programmet bör fokusera på upphandlade 
tjänster eller verksamheter vilka utgör en kontinuerlig verksamhet alternativt att 
tjänsterna utnyttjas återkommande med regelbundenhet. Vidare önskar de att 
inrapportering ska ske i samband med annan inrapportering såsom 
internkontrollsrapportering eller årsredovisning och belyser vikten av systemstöd för 
detta. Även service- och tekniknämnden önskar ett förtydligande genom avgränsningar 
programmet endast påverkar avtal som ligger framåt i tiden och inte redan reglerade 
avtal.

6. Kulturnämnden har inlämnat samma synpunkter som service- och tekniknämnden.

Besvarande av remissvar
1. Meningen ”Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta 

sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan 
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag” har ändrats till:

”Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som 
kan lämnas utan omfattande merarbete och ska inte strida mot lag eller annan 
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.”

2. Punkt 6 Avtalsuppföljning har ändrats från 
”Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare genom 
avtal ska särskilt inriktas på: 
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 medborgarfokus
 säkerhet
 risk för ekonomiska oegentligheter 

till:
Varje nämnd definierar själva den omfattning av uppföljning och kontroll av 
verksamhet som lämnats över till privata utförare som nämnden bedömer 
vara tillräcklig.  

3. –

4. Nu gällande Program för privata utförare antogs av kommunfullmäktige 2016-11-21 § 
174. Programmet och uppföljningen omfattar därmed även redan ingångna avtal.

Ett förtydligande har gjorts att förskolor och skolor inte omfattas av programmet.

5. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats. Dock ska varje nämnd själva 
definiera den omfattning av uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över 
till privata utförare som nämnden bedömer vara tillräcklig. 

Förslaget att inrapportering inte ska ske i samband med annan inrapportering, såsom 
internkontrollsrapportering eller årsredovisning, ses som fördelaktigt för att sätta fokus 
på programmet och därmed kunna föra diskussion om programmet har fått avsedd 
effekt och även om privata utförares roll i verksamheten.

I planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från 
varje förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med 
arbetet med uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta 
nätverk.
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- dokumentet är aktuellt och uppdaterat



 

3 (5)

Innehåll

Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Senast ändrad av kommunfullmäktige ...............................................................................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Förvaltarskap..........................................................................................................................................2
Kategori ...................................................................................................................................................2
Uppföljning .............................................................................................................................................2

Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms 
kommun..........................................................................................................4

1 Bakgrund...........................................................................................................................4
2 Regelverk ..........................................................................................................................4
3 Privat utförare ..................................................................................................................4
4 Programmets omfattning ...............................................................................................4
5 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar ..............................................................5
6 Avtalsuppföljning .............................................................................................................5
7 Information.......................................................................................................................5



 

4 (5)

Program för uppföljning av 
privata utförare i 
Katrineholms kommun
1 Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare. 
Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 

Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal verksamhet är 
konkurrensutsatt och valbar för den enskilde. 

2 Regelverk
Enligt kommunallagen ska kommunen: 

 kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare 
 genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn 
 se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata 

utförare
 tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika 

utförare. 

3 Privat utförare 
En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL. 
Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc.
Varken ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 3 
kap. 11 § KL är att betrakta som privata utförare. Programmet omfattar inte förskolor och skolor 
då sådan verksamhet inte upphandlas utan regleras genom tillståndsgivning.

 Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att
vinna en offentlig upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentligupphandling (LOU)

 kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) omvalfrihetssystem 
(LOV) eller

 sälja enstaka tjänster till kommunen.

4 Programmets omfattning
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför allt 
verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar. 
Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som 
delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till exempel måltidsverksamhet 
och städning i skolan). 



 

5 (5)

Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte den del av verksamheten som lyder 
under statlig tillsyn. 

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten 
tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga villkor gälla för uppdraget.

5 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
Varje nämnd ska utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet
ska följas upp. 

Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med privata utförare 
och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. I detta ingår att beakta 
jämställdhetsperspektivet.

Kommunstyrelsen ska årligen följa hur nämndernas uppföljningar utfaller. En sammanställning 
av varje nämnds uppföljning (inklusive kommunstyrelsens) ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 1 april varje år och ska innehålla antal och 
omfattning av privata utförare samt en sammanfattning av uppföljningen under året. Fokus bör 
läggas på eventuella avvikelser inklusive vidtagna/planerade åtgärder.

I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter, vilket kan leda till 
att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens initiativ. Dessa granskningar av 
verksamheter innebär inte någon inskränkning av nämndernas ansvar för uppföljning enlig 
detta program. Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

6 Avtalsuppföljning
Varje nämnd definierar själva den omfattning av uppföljning och kontroll av verksamhet som 
lämnats över till privata utförare som nämnden bedömer vara tillräcklig.  

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt 
bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det 
ska tydligt framgå: 

 hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras 
 hur brister i verksamheten ska hanteras

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska 
vara tydligt reglerat i avtal. 

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och rapporterar in andra uppgifter som är 
nödvändiga för uppföljningen.

7 Information 
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 
i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utförarens skyldigheter att lämna 
uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, 
inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag. 

När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar nämnden för att 
information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens 
webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.

_______________________
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1 Bakgrund  
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 
privata utförares verksamhet.  
 
Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en 
privat utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som 
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.  
 
Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal 
verksamhet är konkurrensutsatt och valbar för den enskilde. 
 

2 Regelverk  
Enligt kommunallagen ska kommunen:  
- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat 

utförare,  
- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att 

få insyn,  
- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de 

lämnar till privata utförare,  
- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 

mellan olika utförare.   
 
3 Privat utförare  
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild 
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet. Det kan 
handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc. 
 
4 Programmets omfattning  
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför 
allt verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.  
 
Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för 
äldre), som delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till 
exempel måltidsverksamhet och städning i skolan).  
Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte den del av 
verksamheten som lyder under statlig tillsyn.  
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Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och 
verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga villkor 
gälla för uppdraget.  
 
6 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar 
Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med 
privata utförare och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. I detta ingår att 
beakta jämställdhetsperspektivet. 
 
Uppföljning ska ske i samband med redovisning av den interna kontrollen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljningar utfaller. I 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter, vilket 
kan leda till att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens initiativ. 
Dessa granskningar av verksamheter innebär inte någon inskränkning av 
nämndernas ansvar för uppföljning enlig detta program. Kommunstyrelsen får 
utfärda riktlinjer för uppföljningarna. 
 
7 Avtalsuppföljning 

Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare 
genom avtal ska särskilt inriktas på:  
- medborgarfokus,  
- säkerhet och  
- risk för ekonomiska oegentligheter.  

 
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara 
tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå:  

- hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och  
- hur brister i verksamheten ska hanteras.  

 
Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva 
ett avtal ska vara tydligt reglerat i avtal.  
 
I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och 
utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och 
rapporterar in andra uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen. 
 
8 Information  
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. 
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Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant 
som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan 
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.  
 
När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar 
nämnden för att information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska 
finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms 
lämpliga utifrån målgruppen. 
 

_________________ 
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-18 KS/2020:13 - 
/Ärendeklasskod/

Digitaliseringsavdelningen

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /HandläggareAdress/ Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:andreas.peterzen@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Andreas Peterzén

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för 
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad 
Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Informationssäkerhetspolicy har reviderats utifrån nya lagar, krav och teknisk utveckling 
där mål, principer, arbetssätt och ansvar har förtydligats. Klassningsrutiner utifrån 
vedertagna klassningsmetoder har tillkommit.

Förslaget till revidering av nu gällande Informationssäkerhetspolicy har skickats på 
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilagan Sammanställning av remissvar 
redovisas de inkomna remissvaren.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av remissvar
 Informationssäkerhetspolicy
 Nu gällande informationssäkerhetspolicy
 Inkomna remissyttranden finns att tillgå i akten

Ärendebeskrivning
Behov av uppdatering

Kommunens arbete med digitalisering av verksamheten blir allt mer intensiv. 
Informationssäkerheten är det som möjliggör en övergång till digitala arbetsmetoder på 
ett rättssäkert sätt. Eftersom utvecklingen är snabb finns behov av att uppdatera 
kommunens policy samt att ny teknik ställer nya krav på hur informationstillgångar ska 
skyddas. Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar och 
hanteringen av den är en viktig del i arbetet med kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys.

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt 
eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 

Skillnad gentemot den gällande policyn är dels att vi ska klassa informationen utifrån 
vedertagna klassificeringsmetoder såsom SKR’s Klassa och Sydarkiveras tillämpning av 
Klassa och dels så sker informationslagring alltmer i ”molnet” som ställer nya krav.
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Kommunledningsförvaltningen 2020-08-18 /Ärendebeteckning/ - 

/Ärendeklasskod/
Digitaliseringsavdelningen

Praktisk innebörd

Precis som med den nu gällande policy kommer det krävas en användarinstruktion för 
att det som sägs ska omvandlas till praktiskt arbete. En instruktion på förvaltningsnivå 
krävs också för att förtydliga informationssäkerhetsarbetet i relation till 
systemförvaltningsmodellen. Instruktionerna är framtagen och kan publiceras efter 
beslut om informationssäkerhetspolicyn fattats. 
Kommunens övergång till Office 365 är en del av den digitalisering vi genomför inom 
kommunen och som nyttjar fördelarna med lösningar baserade på ”moln”-tjänster

Förvaltningarnas information lagras idag ofta på lokala lagringsytor och framgent 
kommer den att vara lagrad i ”molnet”. I och med att den reviderade 
informationssäkerhetspolicy antas ställer det krav på att förvaltningarna får bättre 
ordning på var information lagras och vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas för att 
uppnå policyns krav. Klassning av information är ett viktigt steg och kommer att 
genomföras i och med att vi går in i Sydarkiveras E-arkiv.

Förvaltningarnas nästa steg

Att efter policyns antagande sprida information om den nya policyn samt de 
säkerhetsinstruktioner som publiceras efter antagandet. Förvaltningarna ansvarar för att 
policy och instruktioner implementeras och följs inom respektive organisation.

En central informationskampanj kommer att genomföras som ett komplement för att 
säkerställa att alla har kännedom om den nya policyn samt relevanta kunskaper om 
informationssäkerhet.

Förvaltningens bedömning
Från förvaltningens sida noteras att behovet av en uppdaterad 
informationssäkerhetspolicy är stort och att flera förvaltningar gett uttryck för att det 
krävs för att de ska få vägledning i deras arbete med information, 
informationssäkerhetsklassning, GDPR och digitalisering. Likaså finns ett behov av 
kunskap om informationssäkerhet och hur man som förvaltning och användare ska 
agera i dagens alltmer digitala värld. 

Den reviderade policyn är nödvändigt för att uppnå lagkrav som ställs på kommunen 
och hanteringen av informationssäkerhet.

Andra kommuner antar eller har antagit liknande policys och vittnar om utmaningar 
med informationssäkerhetsklassningen, GDPR och den ”moln”-baserade tekniken.

Andreas Peterzén
Digitaliseringschef

_________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2020:13 - 009Kommunledningsförvaltningen

Digitaliseringsavdelningen

Vår handläggare

Andreas Peterzén
Handläggare telefon

0150 - 570 45
Handläggare e-post

andreas.peterzen@katrineholm.se

Sammanställning och besvarande av remissvar

Sammanställning av inkomna remissvar
1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar synpunkter om att vid upphandlingar bör aspekter 

kring informationssäkerhet standardiseras och följa rekommendationerna från Sveriges 
kommuner och regioner. Vidare poängteras att informationssäkerhetspolicyn reglerar 
miniminivån för informationssäkerhetsarbetet inom Katrineholms kommun och vikten 
av att avvikelser från denna policy inte obefogat begränsar tillgången till informationen.

Vård- och omsorgsnämnden anser att elever och förskolebarn inte kan ha ett ansvar att 
upprätthålla informationssäkerheten eller bli föremål för disciplinära åtgärder. Det 
framkommer även ett önskemål om förenkling kring tillgänglighetsaspekten.

Vård- och omsorgsnämnden har uppmärksammat ett syftningsfel i samband med 
konfidentialitet som kan missförstås. 

Vidare ställs frågan om Katrineholms kommun har för avsikt att certifiera 
informationssäkerhetsarbetet gentemot SS-ISO/IEC 27000. Vård- och 
omsorgsförvaltningen föreslår att ansvariga funktioner anges kring Katrineholms 
kommuns mål för informationssäkerhetsarbetet på sidorna 5–6. 

Dataskyddsombudet bör beskrivas under roller och ansvar samt att leverantören av IT-
drift tydligare uppmanas att följa informationssäkerhetspolicyn.

Sista stycket på sida fyra bör strykas anser Vård- och omsorgsnämnden samt att SIS 
fullständiga namn skrivs på svenska och inte engelska. 

Dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning som är kopplade till 
informationssäkerhetspolicyn bör uppdateras.

Ordet informationssystemen är felstavat i slutet av sidan 4

2. Viadidaktnämnden ställer sig frågande till skrivningen om att även ”elever inom 
förskola/skola/vuxenutbildningar” är ansvariga för att upprätthålla 
informationssäkerheten i kommunen (sid 5).

3. Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslaget och betonar att dokumenten 
Informationssäkerhetsinstruktion Användare och Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning som är kopplade till informationssäkerhetspolicyn uppdateras.

4. Bildningsnämnden anser att Informationssäkerhetsinstruktion – Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion - Förvaltning behöver uppdateras i samband med denna 
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informationssäkerhetspolicy. Rollen kring dataskydd bör benämnas i denna 
Informationssäkerhetspolicy. Vidare önskas under ”roller och ansvar” att nämnderna 
lyfts ut under en egen rubrik för att tydliggöra gränsdragningen mellan nämnderna och 
kommunstyrelsen.

Dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet som nämns under ”Roller och ansvar” 
behöver uppdateras i samband med denna policy.

Vidare önskas ett förtydligande om att informationssäkerhetsansvarig har en 
samordnade roll för Katrineholms kommun i informationssäkerhetsarbetet. 

5. Service- och tekniknämnden önskar att alla förvaltningar får vara delaktiga i 
framtagandet av informationssäkerhetsinstruktioner för förvaltning och användare. 
Vidare ser Service- och tekniknämnden ett behov av informations- och 
utbildningsmaterial kring policy och instruktioner som anpassas till verksamheterna. 

Service- och tekniknämnden har ett önskemål om en överskådlig beskrivning över hur 
informationssäkerhetspolicyn och informationssäkerhetsinstruktionerna förhåller sig till 
andra styrande dokument, som exempelvis informationshanteringsplan och riktlinjer 
för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Vidare ser Service- och tekniknämnden att Informationssäkerhetsinstruktionen för 
förvaltning kan innebära att nämndens delegationsordning och internkontrollplan 
behöver ses över och uppdateras.

6. Kulturnämnden har inlämnat samma synpunkter som Service- och tekniknämnden.

7. Socialnämnden har lämnat synpunkter kring huruvida ”elever inom 
förskola/skola/vuxenutbildningar” är ansvariga för att upprätthålla 
informationssäkerheten i kommunen (sid 5). Socialnämnden önskar att även 
medarbetarens roll och ansvar beskrivs i informationssäkerhetspolicyn.

Klarspråk och begriplighet efterfrågas då en del begrepp och formuleringar kan 
upplevas som föråldrade och otydliga.

Besvarande av remissvar
1. Vård- och omsorgsnämnden

Synpunkten om att aspekter kring informationssäkerhet bör standardiseras och följa 
rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner vid upphandlingar är 
mycket god. Det är dock inget som ska ingå i Informationspolicyn och skrivs således inte 
med.

Informationssäkerhetspolicyn reglerar miniminivån för informationssäkerhetsarbetet 
inom Katrineholms kommun och för att förtydliga detta läggs följande text till i 
informationssäkerhetspolicyn: ”Eventuella lokala avvikelser får inte obefogat begränsa 
tillgången till information.”

Under Allmänt om informationssäkerhet står det: ”Det omfattar samtliga anställda, 
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förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning och uppdragstagare som 
arbetar med kommunens information.” Meningen ändras till: ”Det omfattar samtliga 
anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.”

Förslaget om att ändra: ”att information som efterfrågas och som kommunen har ett 
ansvar att tillhandahålla finns och inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag 
eller gallringsbeslut (tillgänglighet)” till ”Tillgänglighet: att information är åtkomlig och 
användbar av behörig” noteras men ingen ändring kring detta görs utifrån att risken 
viktiga aspekter förloras.

Texten ”att informationen endast delges behöriga personer (konfidentialitet), kan 
levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader,” Ändras till: ”att informationen 
endast delges behöriga personer (konfidentialitet) samt att informationen levereras vid 
rätt tidpunkt och till skäliga kostnader,”

Katrineholms kommun avser inte att certifiera informationssäkerhetsarbetet gentemot 
SS-ISO/IEC 27000. 

Ansvariga funktioner kommer inte att anges kring Katrineholms kommuns mål för 
informationssäkerhetsarbetet på sidorna 5–6. Detta då det inte finns kartlagt hur 
verksamheterna arbetar med målen samt att ansvarsfördelningen kan komma att 
variera och då skapa ett behov av att uppdatera Informationssäkerhetspolicyn.

”Dataskyddsombud kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
Katrineholms kommun genom att utföra kontroller samt genomför informations- och 
utbildningsinsatser” har lagts till under roller och ansvar.

Leverantören av IT-drift ska följa Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy. 
Under Allmänt om informationssäkerhet benämns leverantören av IT-drift på detta vis: ” 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information” Utöver detta regleras det 
även i det upphandlade avtalet. Genom detta anses det tydligt att IT-driftsleverantören 
ska följa Katrineholms kommuns Informationssäkerhetspolicy.

Sista stycket på sida fyra har tagits bort.

”SIS (Swedish Standards Institute)” ändras till ”SIS (Svenska institutet för standarder)”

Dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning som är kopplade till 
informationssäkerhetspolicyn uppdateras och publiceras i samband med att 
Informationssäkerhetspolicyn antas av kommunfullmäktige.

Det felstavade ordet informationssystemen i slutet av sidan 4 tas bort i och med att hela 
stycket tas bort.

2. Viadidaktnämnden 
Under Allmänt om informationssäkerhet står det: ”Det omfattar samtliga anställda, 
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förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning och uppdragstagare som 
arbetar med kommunens information.” Meningen har ändrats till: ”Det omfattar 
samtliga anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.”

3. Bygg- och miljönämnden 
Dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning som är kopplade till 
informationssäkerhetspolicyn uppdateras och publiceras i samband med att 
Informationssäkerhetspolicyn antas av kommunfullmäktige.

4. Bildningsnämnden
”Dataskyddsombud kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
Katrineholms kommun genom att utföra kontroller samt genomföra informations- och 
utbildningsinsatser” har lagts till under roller och ansvar.

Under roller och ansvar lyfts nämnderna ut under en egen rubrik: ”Nämnderna har det 
yttersta ansvaret inom respektive verksamhetsområde. Det innebär ansvar för att 
styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga och ta del av 
uppföljning.”

Dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet som nämns under ”Roller och ansvar” 
finns inte utan det är en felskrivning och det hänvisas nu till 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning och Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare.

Informationssäkerhetssansvarig har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet” är ändrat till ” Informationssäkerhetssansvarig har det 
operativa ansvaret för samordning av informationssäkerhetsarbetet i Katrineholms 
kommun”

5. Service- och tekniknämnden
En omfattande utbildnings- och informationskampanj kommer att genomföras av 
Digitaliseringsavdelningen när Informationssäkerhetspolicyn antagits och de tillhörande 
informationssäkerhetsinstruktionerna publicerats. 

Vid framtagandet av informationssäkerhetsinstruktionerna kommer ett flertal instanser 
i form av förvaltningarna och sakkunniga experter att konsulteras.

En överskådlig beskrivning över hur informationssäkerhetspolicyn och 
informationssäkerhetsinstruktionerna förhåller sig till andra styrande dokument om 
exempelvis informationshanteringsplan och riktlinjer för tillämpning av 
dataskyddsförordningen kommer att tas fram tillsammans med ansvariga för berörda 
styrande dokument.
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6. Kulturnämnden
Se punkt 5 ovan då Kulturnämnden har inlämnat samma synpunkter som Service- och 
tekniknämnden

7. Socialnämnden
Under Allmänt om informationssäkerhet står det: ”Det omfattar samtliga anställda, 
förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning och uppdragstagare som 
arbetar med kommunens information.” Meningen har ändrats till: ”Det omfattar 
samtliga anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.”

Följande roll och ansvar har lagts till i policyn ”Medarbetare, förtroendevald och myndig 
elev i skola/vuxenutbildning har ett ansvar att följa Informationssäkerhetspolicyn, 
Säkerhetsinstruktion Förvaltning och Säkerhetsinstruktion Användare.”

Klarspråk och begriplighet efterfrågas då en del begrepp och formuleringar kan 
upplevas som föråldrade och otydliga. Synpunkten noteras men ingen ändring kring 
detta görs utifrån att risken viktiga aspekter förloras.
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Informationssäkerhetspolicy 
för Katrineholms kommun
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser 
hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda 
informationssäkerhetsinstruktioner styr kommunens informationssäkerhetsarbete.

Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet
Styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet är Katrineholms kommuns 
informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktionerna för användare och 
förvaltning.

Informationssäkerhetsinstruktion - Användare redovisar:

 hur en användare ska verka för att upprätthålla en god säkerhet. 

Målgruppen för instruktionen är samtliga medarbetare vid kommunen samt andra parter som 
får tillgång till kommunens informationstillgångar.

Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning redovisar: 

 det ansvar som ingår i de olika rollerna,
 hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas,
 de riktlinjer som gäller för områden av särskild betydelse, samt
 regler för systemutveckling, systemunderhåll och incidenthantering.

Målgruppen för instruktionen är kommunens ledning, förvaltningsledning, systemägare och 
eventuell samordningsansvarig.

Allmänt om informationssäkerhet
Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en 
viktig del i arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

Utgångspunkter i Katrineholms kommuns arbete med informationssäkerhet är:
 lagar, förordningar och föreskrifter, 

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare

Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning
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 krav uppsatta av Katrineholms kommun,
 avtal,
 att ge bättre förutsättningar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 

resursfördelning.

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 

Informationssäkerheten omfattar kommunens informationstillgångar utan undantag. Med 
informationssäkerhet avses: 

 att informationen endast delges behöriga personer (konfidentialitet), samt att 
informationen levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader, 

 att informationen är riktig, komplett och aktuell (riktighet),

 att information som efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla finns 
och inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag eller gallringsbeslut 
(tillgänglighet), och

 att eftersökande, förändring eller borttagning av information går att spåra (spårbarhet).

Informationssäkerheten är en integrerad del av Katrineholms kommuns verksamhet. Alla som 
hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det 
omfattar samtliga anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.  Det är också ett ansvar för chefer 
på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.

Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för 
Katrineholms kommuns informationstillgångar. Rapporteringen ska ske till närmsta chef samt 
Informationssäkerhetsansvarig.

Alla delar inom kommunen är bundna av denna informationssäkerhetspolicy. Lokala avvikelser 
från denna policy inom organisationen är tillåtet, dock reglerar denna policy en miniminivå för 
hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Eventuella lokala avvikelser får inte obefogat 
begränsa tillgången till information.

Den som använder Katrineholms kommuns informationstillgångar på ett sätt som strider mot 
denna policy kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

Mål 
För Katrineholms kommuns informationssäkerhetsarbete ska gälla att: 

 all personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler,
 att informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, 

andra användare, samverkande partners och tredje man,
 ingångna avtal är kända och följs,
 krishanteringsförmågan upprätthålls,
 det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern 

datakommunikation,
 hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för Katrineholms kommuns verksamhet 

analyseras fortlöpande,
 händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, såsom förlust, 

skada, sabotage, förvanskning av information och otillbörlig åtkomst,
 årliga mål för arbetet beslutas i och framgår av verksamhetsplaneringen,
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 Katrineholms kommun når sina övergripande visioner, strategier och mål. 

Principer och arbetssätt
Katrineholms kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att ovanstående mål 
uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet ska gentemot kommunens verksamheter vara 
normerande, stödjande och kontrollerande. 

Viktiga förmågor i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och risker rörande 
Katrineholms kommuns informationstillgångar samt att kunna utforma och införa 
säkerhetsåtgärder som reducerar dessa risker till en acceptabel nivå. 

Arbetet med informationssäkerhet inom Katrineholms kommun ska: 

 bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar processer, människor 
och teknik, 

 vara systematiskt och bygga på den etablerade standardserien SS-ISO/IEC 27000 och dokumenteras i 
ett ledningssystem för informationssäkerhet, 

 löpande ses över och förbättras, eftersom Katrineholms kommun och dess omvärld, inklusive hotbild, 
är under ständig förändring, 

 vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna hantera incidenter, 
allvarliga störningar och kriser som ändå kan inträffa, 

 bygga på Katrineholms kommuns värderingar och ta hänsyn till verksamheters behov, externa krav 
samt rådande hotbild, 

 vara väl kommunicerat till verksamheten; all personal ska fortlöpande få information och utbildning 
för att nå och upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till denna policy 
och underliggande riktlinjer för informationssäkerhet, 

 ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom myndigheter, företag och nätverk, särskilt 
sådana som är normgivande inom informationssäkerhet som till exempel SKR (Sveriges kommuner 
och regioner), MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), SIS (Svenska institutet för 
standarder) och IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Verksamhetsdriven informationssäkerhet genom informationssäkerhetsklassning 

Verksamheter har ansvar för sin informationssäkerhet och har bäst kunskap om hur känslig och 
kritisk deras informationsmängder är, och därmed informationens skyddsvärde. En 
verksamhetsdriven informationssäkerhet innebär att verksamheter utifrån informationens 
skyddsvärde ställer krav på de aktörer som hanterar informationen, exempelvis 
användare, systemansvariga samt drifts- och systemleverantörer. 

För detta ändamål ska informationsklassning tillämpas, där information klassas med syftet att 
ge känslig och kritisk information ett starkare skydd än annan information. Därigenom kan en 
anpassad och effektiv informationssäkerhet skapas. 

Katrineholms kommun ska tillämpa en enhetlig modell för informationsklassning som anger 
olika nivåer av skyddskrav vari information ska klassas baserat på interna och externa krav på 
informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Roller och ansvar 
Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie 
verksamhetsansvaret. Detta gäller från kommunledningen till den enskilde medarbetaren, och 
innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för 
informationssäkerheten inom verksamhetsområdet 
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Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. Ansvaret och tillhörande 
åligganden för respektive roller beskrivs utförligare i Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning och Informationssäkerhetsinstruktion Användare.

Kommunstyrelsen har ägandeskapet för informationssäkerhetspolicyn och det övergripande 
ansvaret för informationssäkerheten. Kommunstyrelsen ansvarar även för att vid behov besluta 
om förändringar.

Nämnderna har det yttersta ansvaret inom respektive verksamhetsområde. Det innebär ansvar 
för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga och ta del av 
uppföljning. 

Arkivmyndigheten/Arkivmyndigheterna leder arbetet med framtagande av 
dokumenthanteringsplaner, instruktioner för arkivering av digital/manuell information

Informationssäkerhetssansvarig har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet i Katrineholms kommun. Det innebär ansvar för att dokumentet 
efterlevs, att det finns tillgängligt, att följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet, 
att dokumentet följs upp och revideras samt att dokumentet är aktuellt och uppdaterat. 
Informationssäkerhetsinstruktioner beslutas av Informationssäkerhetsansvarig. 
Referensgruppen i revisionsarbetet består av kommunjurist, säkerhetsansvarig, 
säkerhetsskyddsansvarig.

IT-säkerhetsansvarig samordnar arbetet med säkerheten i Katrineholms kommuns IT-miljö. IT-
säkerhetsansvarig har tillsynsansvar för att IT-miljön är tillförlitlig och motsvarar interna och 
externa krav.

Dataskyddsombud kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom Katrineholms 
kommun genom att utföra kontroller samt genomföra informations- och utbildningsinsatser.

Systemägaren är den som har ansvaret för den verksamhet som aktuellt informationssystem 
stödjer. Varje facknämnd utser systemägare för informationssystem inom nämndens 
ansvarsområde. Denna policy upphäver inte det normala linjeansvaret. Det är alltid 
nämnden/styrelsen som har det övergripande ansvaret för informationen i ett IT-system. 
Systemägaren ansvarar för att basnivån för informationssäkerheten uppnås. 

Systemförvaltarna utses av respektive systemägare och ansvarar för den dagliga användningen 
av informationssystemen. 

Medarbetare, förtroendevald och myndig elev i skola/vuxenutbildning har ett ansvar att följa 
Informationssäkerhetspolicyn, Säkerhetsinstruktion Förvaltning och Säkerhetsinstruktion 
Användare.

Revidering och uppföljning 
Revidering:

 Informationssäkerhetspolicyn ska ses över vid revidering av kommunplanen eller årligen.
 Informationssäkerhetsinstruktionerna revideras vid behov eller vid förändringar i 

informationssäkerhetspolicyn som påverkar informationssäkerhetsinstruktionerna. 

Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att bevaka att: 

 beslutade åtgärder är genomförda 
 årliga mål är uppfyllda 
 regler följs, och 
 att policy, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser vid behov revideras. 
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Gäller från 2013-09-16—2015-12-31 

2010-08-18 Revision enligt beslut av KS 2010-05-26 version 1.1 
2013-05-14 Revision hopslagning IT policy och informationssäkerhetspolicy 

Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16. 

Ändrad av kommunfullmäktige 
2013-12-16, § 203 

Ägare1 
Kommunstyrelsen 

Förvaltarskap2 
IT-chefen 

Uppföljning 
Hur:  - 

När: Revideras juni 2015 

1 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att
efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 

2 Förvaltarskapet innebär ansvar för att
- dokumentet efterlevs 
- är tillgängligt 
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 
- dokumentet följs upp och revideras 
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 

Förlängd giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2019-12-18 § 212
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Definitioner 
Informationssäkerhet  
• rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett 

spårbart sätt  
• det är möjligt att spåra vem som tagit del av högt säkerhetsklassad 

information 
• informationen är och förblir riktig  

System 
• mjukvara för inmatning, bearbetning och lagring av data.  
• kan användas av en eller flera användare och vara installerat lokalt eller på 

en server. 

Med informationssystem avses alla processer och system som innehåller 
information. 

Med information avses det innehåll eller de meddelanden som överförs vid 
kommunikation, oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 
Information finns exempelvis tryckt på papper, lagrad elektroniskt, överförs med 
post, e-post eller via integrationer samt visas på film eller nämns i ett samtal. 

Med kommunikation avses överföring av information mellan människor eller 
apparater. 

6900 är benämningen på IT-kontorets servicedesk. Följande kontaktinformation 
gäller: 

• kontakt via e-post är 6900@katrineholm.se 
• kontakt via telefon är 0150-(5) 6900 

Med intrång menas att man tillgodogör sig information som: 
• ej är relevant för just nu rådande arbetssituation 
• saknas samtycke till 

SPAM 
• Reklam med e-post som skickas till många personer samtidigt men som 

mottagarna inte har beställt. 

Med incident avses en tillfällig händelse, ett tillbud eller ett missöde. 

BITS Plus 
• system framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som 

kartlägger informationssäkerhetsnivån för verksamhetssystem (MSB). 
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DISA 
• datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare via webben 

(http://disa.msb.se/) 
 
Omfattning 
Vad omfattas 
Informationssäkerheten omfattar kommunens alla informationstillgångar som 
finns i kommunens besittning. Exempel på informationstillgångar kan vara: 

• information som finns i datorer eller på servrar 
• information som skickas med e-post, chatt eller liknande 
• information som finns på mobila enheter ex telefoner och surfplattor 
• information som finns lagrad på externt media ex USB-minne m.m. 
• information som visas på webbsidor eller via sociala medier 
• information som överförs muntligt via ett samtal med telefon, direkt eller 

annat media 
• information som finns i skriftlig form  

 
Vem omfattas 
Samtliga anställda, förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning 
och uppdragstagare som arbetar med kommunens information omfattas av 
informationssäkerhetspolicyn. 

  

 
 

http://disa.msb.se/
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Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet  

Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för 
informationssäkerhetsarbetet. Policyn konkretiseras i 
informationssäkerhetsinstruktioner. Policyn är framtagen enligt 
rekommendation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Informationssäkerhet är den del av kommunens lednings- och kvalitetsprocess 
som handlar om hur verksamheten hanterar information. 

Informationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhetsinstruktioner 
styr kommunens arbete kring informationssäkerhet. 

 
Allmänt om informationssäkerhet och IT 
Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar. 
Utgångspunkter i kommunens säkerhets- och policyarbete inom 
informationsteknologi är: 

• lagar, förordningar och föreskrifter 
• krav uppsatta av Katrineholms kommun 
• avtal 
• överenskommelse 
• öka effektiviteten genom rätt IT-stöd i förvaltningarna 
• ge bättre förutsättningar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 

resursfördelning 
 
Hanteringen av informationen är en viktig del i risk- och sårbarhetsanalyser. 
 
Överordnade chefer har rätt att, efter kontakt med personalkontor och en 
skriftlig begäran till IT-kontoret, få tillgång till information, inklusive e-post och 
hemkataloger på en medarbetare vid misstanke om oegentligheter. 
 
I det fall det rör en förtroendevald politiker har kommunstyrelsens ordförande 
efter kontakt med personalkontoret samt kommunjuristen rätt att, efter en 

 
Informationssäkerhetspolicy 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare 
(Infosäk A) 

Målgrupp: Samtliga medarbetare 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Kontinuitet och Drift 

(Infosäk KD) 
Målgrupp: IT-driftansvariga 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning 
(Infosäk F) 

Målgrupp: Ledning, systemägare och 
samordningsansvarig 
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skriftlig begäran till IT-kontoret, få tillgång till den förtroendevaldes e-post och 
hemkatalog vid misstanke om oegentligheter. 
 
Skulle det röra kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges 
ordförande, som inte har någon chef över sig, har de möjlighet att via 
personalkontoret göra en anmälan för varandra. 
 
Informationssäkerhet är en integrerad del av vår verksamhet. Samtliga chefer 
ansvarar för att all sin personal är väl insatta i informationssäkerhetspolicyn och 
efterlever denna. Alla som hanterar informationstillgångar ansvarar för att 
upprätthålla informationssäkerheten. 
 
Samtliga som omfattas av denna policy ska vara uppmärksamma på, och 
rapportera händelser som kan påverka säkerheten för kommunens 
informationstillgångar. Rapportering ska ske till systemägaren som i sin tur 
rapporterar till informationssäkerhetssamordnaren inom organisationen. 
Lokala avvikelser från denna policy inom organisationen är tillåtet, dock 
reglerar denna policy en miniminivå på informationssäkerheten. 
Disciplinära åtgärder i enighet med arbetsrätten eller motsvarande kan vidtas 
mot den som använder informationstillgångarna på ett sätt som strider mot 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
Mål 
Att ha ett säkert informationsflöde med rätt skydd för informationen så att den 
är: 
• säkrad mot förlust 
• säkrad mot skada 
• säkrad mot sabotage 
• säkrad mot stöld 
• säkerhetsställd gällande riktighet 
säkrad mot otillbörlig åtkomst 
 
Dessa mål hanteras och bör följas upp i respektive verksamheters 
verksamhetsplan. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten. 
Informationssäkerhetssamordnaren har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet. 
 
Varje facknämnd utser systemägare för informationssystem inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Systemägare bör vara den som har ansvaret för den verksamhet som aktuellt 
informationssystem stödjer. Systemägare utser även systemförvaltare för 
respektive informationssystem. 
Beskrivning av roller och ansvar framgår av Infosäk F. 
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Generella krav 
Kommunens informationssystem 
Samtliga informationssystem ska vara identifierade och förtecknade på central 
plats (http://system.katrineholm.se). 
Informationssystem som är av vikt, viktigheten beslutas av systemägare, ska 
genomgå en riskanalys. Riskanalysen genomförs med stöd av kommunens 
verktyg för analys av informationssäkerhet (BITS Plus). Underlaget från 
riskanalysen ska ligga till grund för driftnivå av informationssystemen. 
 
Informationssäkerhetsutbildning 
All personal ska regelbundet genomgå utbildning i informationssäkerhet för att 
informationssäkerheten ska upprätthållas. 
 
Informationsklassning 
Information som hanteras på myndigheten ska klassificeras med avseende på 
sekretess, riktighet och tillgänglighet enligt kommunens klassningsmodell i 
Infosäk A. 
 
Internet  
Förutsättningar och restriktioner för användandet av Internet dokumenteras i 
Säkerhetsinstruktion för användare. 
 
E-post  
Förutsättningar och restriktioner för användandet av e-post dokumenteras i 
Säkerhetsinstruktion för användare. 
 
Kontinuitetsplanering 
Kontinuitetsplaneringen krävs för att bedriva verksamheten på en acceptabel 
nivå under såväl normala förhållanden som vid extraordinära händelser. En 
kontinuitetsplan ska även finnas för driften av IT-verksamheten baserad på de 
olika informationssystemens samlade krav och vara integrerade med 
Katrineholms kommuns gemensamma kontinuitetsplan. 
 
Revidering 
Revideringstid av informationssäkerhetspolicy och underdokument 
• informationssäkerhetspolicyn ska ses över vid revidering av kommunplanen 

eller vid behov. 
• informationssäkerhetsinstruktionerna revideras vid behov eller vid 

förändringar i informationssäkerhetspolicyn som påverkar 
informationssäkerhetsinstruktionerna.  
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Revideringsansvar 
IT-chef är revisionsansvarig för informationssäkerhetspolicyn med 
underliggande dokument. 
 
Beslutsinstans och referensgrupper 
Informationssäkerhetspolicyn beslutas av Kommunstyrelsen, 
Informationssäkerhetsinstruktioner beslutas av IT-chef på delegation från 
kommunstyrelsen, IT-rådet är referensgrupp i revisionsarbetet. 
 
Revidering och uppföljning 
Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att säkerhetsställa 
att:  
• beslutade åtgärder är genomförda 
• årliga mål är uppfyllda 
• policy följs 
• att policy, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser vid behov revideras 
 
Referenser 
Katrineholms kommuns författningssamling 
http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Styrdokument-och-
planer/Forfattningssamling1 

_________________ 
 

 
 

http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Styrdokument-och-planer/Forfattningssamling1
http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Styrdokument-och-planer/Forfattningssamling1


 
 
 

 
 

1 (11) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Säkerhetsinstruktion för förvaltning 
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Inledning 
Med informationssäkerhet avses den samlade effekten av de skyddsåtgärder som 
tillsammans minskar eller eliminerar effekterna av hot och risker som riktar sig mot 
IT-stödets och informationsresursernas tillgänglighet, riktighet, sekretess och 
spårbarhet. 
 
Med information avses här all information oberoende av i vilken form eller miljö den 
förekommer - den kan vara muntlig, skriven, tryckt eller elektronisk. Då datorer och 
IT-system idag har en så central roll som bärare av information blir denna instruktion 
dominerad av frågor rörande detta. 
 
Styrande dokument för arbetet med informationssäkerhet i Katrineholms kommun är 
informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner. 
 
Denna Informationssäkerhetsinstruktion för förvaltning (Infosäk F) redovisar:  

• de olika rollernas ansvar 
• riktlinjer för områden av särskild betydelse  
• regler för systemutveckling, systemunderhåll och hantering av incidenter 
 
Organisation och ansvar 
Ledningen  
Kommunstyrelsen beslutar om hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. 
Ansvarets omfattning framgår av BITS. BITS är ett verktyg för 
informationssäkerhetsanalys enligt BITS-konceptet från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
IT-råd 
IT-rådets syfte är att som samverkande organ, med deltagare från samtliga 
förvaltningar, verka för en IT-verksamhet som är kommungemensam, 
verksamhetsstyrd och kostnadseffektiv. 
 
IT-rådets mål är att IT-ärenden ska behandlas utifrån kommunens befintliga 
styrdokument och att revidera IT-strategin, så att den stödjer IT-visionen. 
 
Informationssäkerhetssamordnaren  
Informationssäkerhetssamordnaren stödjer arbetet med att uppnå målen för 
informationssäkerhetspolicyn samt ansvarar för att de delar av IT-stödet som är 
gemensamma för hela verksamheten analyseras. Analyserna ska genomföras med 
stöd av BITS Plus. Informationssäkerhetssamordnaren stödjer och följer upp 
systemägarnas arbete med att genomföra säkerhetsanalyser av verksamhetssystem.  
 
Systemägare 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut att varje facknämnd utser systemägare för 
informationssystem inom nämndens ansvarsområde.  
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Systemägaren har det yttersta ansvaret för systemet och ansvarar bl.a. för: 

• se till att genomföra analyser av systemets säkerhet med stöd av verktyget BITS 
Plus 

• utse systemförvaltare, samt för att ge systemförvaltaren stöd i dennes roll som 
utförare av vissa moment inom systemdriften 

• att lagar och förordningar följs ex personuppgiftslagen (PUL) 
• informationen i systemet är i enighet med informationssäkerhetspolicyn 
• att det finns en SNÖ (ServiceNivåÖverenskommelse) med IT-kontoret för 

reglering av driftansvaret 
• att information och utbildning ges till berörd personal 
• att systemet utvecklas i linje med kommunens IT-vision, IT-strategi och 

informationssäkerhetspolicy 
• att hålla kontakt och utbyta information med IT-kontoret och IT-råd 
• att godkänna nya versioner av systemet  
• att licenser finns i erforderlig mängd och att en överlämning sker av licenserna 

och programvara till IT-kontoret vid installation 
• att fastställa felhanteringsrutinen för varje system 
 
Systemförvaltare  
Systemförvaltaren utses av Systemägaren och ansvarar, i samverkan med IT-kontoret, 
för den dagliga driften och förvaltning av aktuellt system. 
 
Systemförvaltarens roll är bl.a. att: 

• verkställa beslut som systemägaren fattar 
• informera sig om och bli väl förtrogen med programmets innehåll, struktur och 

termer 
• upprätta, införa och utvärdera systemförvaltarrutiner 
• se till att uppgifterna i systemet är aktuella och korrekta 
• se till att användarna/grupperna har rätt behörighet i systemet 
• tillhandahålla aktuell användarhandledning 
• ansvara för användarsupporten rörande verksamhetsrelaterade frågor i systemet 
• rapportera och förbereda ärenden och beslut som skall hanteras av systemägaren 
• rapportera fel, brister, regelbrott och oegentligheter till systemägaren och 

informationssäkerhetssamordnaren 
• hantera felanmälningar från kommunens gemensamma Servicedesk och åtgärda 

eller vidarebefordrar problemet till leverantören 
• ge förslag till ändringar/utveckling av systemet 
• ansvara för arbetet med säkerhetsfrågor som rör systemet 
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• ansvara för planering av datum för produktionssättning inför nya releaser/ 
versioner i samråd med IT-kontoret 

• ansvara för att samtliga användare i systemet är informerade om planerade 
driftavbrott 

• ansvara för tester vid uppdateringar och felrättningar 
• ansvara för att kontroll och uppföljning av SNÖ följs 
• se till att reservrutiner, serviceavtal mm, finns så att systemägarens krav på lägsta 

tillåtna avbrottstid kan tillgodoses 
• se till att det finns lättillgänglig användardokumentation och handböcker till 

systemen, samt att dessa hålls aktuella och väl spridda hos användarna 
• tillse att organisationens systemförteckning1 är uppdaterad med relevant 

information 
 
IT-chef  
IT-chefen ansvarar för avveckling, uppgradering, utökning och implementering av 
IT-system samt utrustning i syfte att nå kostnadseffektiva lösningar för Katrineholms 
kommun inom ramen för antagna mål och ekonomiska ramar och i enlighet med 
Katrineholms kommuns delegationsordning. 
 
IT-chef är systemägare för kommungemensamma system. IT-chef har ansvaret för att 
dessa fungerar. IT-chef ansvarar för att en analys av dessa genomförs med stöd av 
BITS Plus. 
 
IT-chef ansvarar för att Informationssäkerhetsinstruktionerna Infosäk A, Infosäk F 
samt Infosäk KD upprättas och underhålls. Infosäk KD ska vara samordnad med 
myndighetens gemensamma kontinuitetsplan. 
 
Systemadministratör  
Systemadministratören tillhör IT-kontoret och har den tekniska kompetensen. 
Systemadministratören ansvarar tillsammans med systemägaren och 
systemförvaltaren för att den dagliga driften upprätthålls enligt SNÖ.  
 
Regler och rutiner  
Ansvar för IT-utrustning 
All IT-utrustning ska vara förtecknad och stöldmärkt. Undantag från stöldmärkning 
kan beslutas av IT-chef. Av en förteckning ska framgå utrustningens placering, 
användare och datornamn. Omflyttning och överlåtelse av utrustning får inte ske utan 
samråd med IT-kontoret. 
 
Anskaffning av IT-utrustning, görs i samråd med IT, se tjänstekatalog. 

1 http://system.katrineholm.se 
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Flyttning av IT-kommunikation 
Förvaltningarna har skyldighet att i god tid kontakta IT-kontoret när det avser flytt. 
Verksamheter som flyttar utan att planera och meddela IT-kontoret före 
budgetplaneringen betalar kostnaden för flytt och kommunikation själva fram till 
nästa budgetperiod. 
 
Utbildningsansvar 
Systemägaren ansvarar för att:  

• användare ges grundläggande informationssäkerhetsutbildning före tilldelning av 
behörighet i nätverket 

• användarhandledning för aktuellt system finns  
• medarbetare har tillräckliga kunskaper om säkerhetsreglerna för de 

informationssystem de behöver för de egna arbetsuppgifterna  
 
Information och utbildning av anställda ska omfatta:  

• informationssäkerhetens betydelse för verksamheten  
• innehållet i Informationssäkerhetspolicyn  
• Informationssäkerhetsinstruktion för Användare (Infosäk A)  
• Kortversion av användarinstruktion och ansvarsförbindelse ska skrivas på av den 

anställda och skickas in till IT-kontoret 
 
Säkrade utrymmen  
Känslig information från informationssystem ska lagras på resurser i datorhallar som 
ska vara försedda med kontrollsystem för in- och utpassering.  
Utrymmen med konsolutrustning ska vara låsta när de är obemannade.  
Utrymmen med kopplingspunkter ska vara låsta och enbart behörig personal ska ha 
tillträde.  
Känslig information som inte hanteras i informationssystem ska förvaras i 
brandklassade säkerhetsskåp.  
Servicepersonal, städpersonal m.fl. ska övervakas i dessa utrymmen. 
 
IT-chef/Informationssäkerhetssamordnaren beslutar om och när tillträde till säkrade 
utrymmen tillåts. 
 
Utbyte av information  
Om media som innehåller information som klassats som ”mycket hög nivå” måste 
transporteras fysiskt ska IT-chef/Informationssäkerhetssamordnaren kontaktas för 
beslut om tillvägagångssätt.  
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Övervakning 
För informationssystemsloggar ska systemägaren besluta:  

• Vad som ska loggas 
• Hur ofta loggarna ska analyseras  
• Vem som ansvarar för analyser av dem  
• Hur länge de ska sparas  
• Hur de ska förvaras  
 
Styrning av användares åtkomst  
För att säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till nätverket ska åtkomst 
till nätverket beställas enligt anvisningar som finns på Intranätet under IT. 
 
Innan användaren får konto i nätverket måste en ansvarsförbindelse för kommunens 
IT-resursers skrivas under och lämnas till IT-kontoret. 
 
Samma tillvägagångssätt gäller även när konsulter eller andra utför arbete i 
informationssystem. Leverantörslösenord och behörigheter ska förvaras inlåsta. 
 
Styrning av åtkomst till information 
Användare ska bara ges tillgång till den information som krävs för arbetet.  
 
Särskild hänsyn ska tas till PUL. 
 
Styrning av åtkomst till nätverk  
IT-chefen beslutar om 

• autentisering vid externa anslutningar  
• anslutning av utrustning till nätverket  
• anslutning av externa nätverk till kommunens eget nät med ingående 

säkerhetsfunktioner, autentisering etc.  
• anslutning av trådlösa nät  
• säkerhet vid Internetanslutning  
 
IT-chefen ansvarar för  

• att en översikt av säkerhetsarkitekturer för interna nätverket och 
kommunikationsanslutningar upprättas  

• administrationen av brandväggen samt besluta om vad som ska loggas i den, vem 
som ansvarar för uppföljningen av loggarna, hur ofta uppföljning ska ske och hur 
länge loggarna ska sparas  

• att upprätta underlag för fullmäktiges beslut om kommunikationstjänster  
 
Styrning av åtkomst till operativsystem  
IT-chefen beslutar i vilken utsträckning användning av administrationsverktyg eller 
systemhjälpmedel som kan förbigå system- och tillämpningsspärrar ska användas.  
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Kontroll och revision av programlicenser  
IT-kontoret ansvarar för de kommungemensamma licenserna såsom Office och 
Adobe. Därutöver har varje förvaltning ansvar för att antalet programinstallationer 
överensstämmer med antalet inköpta licenser på sin förvaltning. Varje förvaltning 
ansvarar för att köpa in sina egna programlicenser till respektive förvaltnings system. 
Villkoren för slutanvändning av licenserna ska uppfyllas. Vid en 
programvarurevision ska förvaltningen kunna visa upp aktuell dokumentation på 
antalet licenser och installationer. IT-kontoret kan vid behov göra sticksprovkontroll. 
 
Kommunen måste kunna visa upp giltiga licenser för installerade program på 
samtliga kommunala datorer närhelst det begärs. Detta innebär att IT-kontoret kan 
komma att göra inventeringar. 
 
Externa utövare 
Beställare av utomstående leverantörers tjänster ska följa upp och granska att 
säkerhetsöverenskommelser följs. Om extern personal, t.ex. konsulter, ska ges 
tillgång till kommunens olika system, så ska det ske via utrustning som kommunen 
tillhandahåller. Undantag kan medges av IT-chef vid särskilda behov, t.ex. vid 
outsourcing av drift eller underhåll. 
 
Anskaffning av informationssystem och övrig utrustning  
Inför nyanskaffning och införande av ett informationssystem ska IT rådet informeras, 
därefter ska förvaltningschef, eller av denne utsedd person, i samarbete med 
Informationssäkerhetsansvarig och IT-kontorets förvaltningskontakt utforma en 
projektplan över införandet. 
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Denna projektplan ska minst omfatta:  

• verksamhetens beskrivning av behov och mål med anskaffningen  
• en utsedd systemägare 
• en inledande systemsäkerhetsanalys med stöd av BITS Plus beroende på 

systemets betydelse. Analysen syftar till att klarlägga säkerhetskraven på det 
system som planeras att införas och den utökas därefter med en 
kravspecifikation som minst omfattar: 
o integrationskrav med andra system  
o krav på test  
o tidplan  
o personella och ekonomiska resurser  
o klarlägga behov av användarutbildning  

 
Ansvarig för nyanskaffningsprojekt förbereder överlämnandet från test och 
utveckling till drift och förvaltning tillsammans med den tilltänkte systemägaren. 
Beslut om tidpunkt från vilken systemet övergår från projekt till förvaltning fattas av 
systemägaren. I och med detta övergår ansvaret till systemägaren som då också 
övertar all dokumentation samt upprättar SNÖ-avtal och en systemsäkerhetsanalys.  
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Klassning av information 
Information som hanteras i IT-baserade informationssystem  
För information som lagras i informationssystem måste inte bara sekretessaspekten 
beaktas, utan även kraven på riktigheten i informationen och tillgängligheten till den. 
 
   Säkerhets- 
          aspekt 
 
Kravnivå  

Sekretess 
(konfidentialitet)  

Riktighet  Tillgänglighet  

Mycket hög 
nivå  

Information som 
kan medföra 
mycket allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller 
för enskild person 
om den röjs för 
obehörig 

Information som kan 
medföra mycket 
allvarliga negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person om 
den är felaktig 

Information som ska 
vara åtkomlig inom 
högst 2 timmar inom 
kontorstid för att inte 
medföra oacceptabla 
konsekvenser för egen 
eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person 

Hög nivå  Information som 
kan medföra 
allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller 
för enskild person 
om den röjs för 
obehörig  

Information som kan 
medföra allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person om 
den är felaktig  

Information som inte 
behöver vara åtkomlig 
inom 2 timmar, men 
inom högst 8 timmar 
inom kontorstid för att 
inte medföra 
oacceptabla 
konsekvenser för egen 
eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person  

Basnivå  Information som 
kan medföra 
mindre allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller 
för enskild person 
om den röjs för 
obehörig  

Information som kan 
medföra mindre 
allvarliga negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person om 
den är felaktig  

Information som inte 
behöver vara åtkomlig 
inom 8 timmar inom 
kontorstid för att inte 
medföra oacceptabla 
konsekvenser för egen 
eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person  
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Anm: Följande typ av information hanteras utanför klassningsmodellen: 

• Information som avser rikets säkerhet. Sådan information ska hanteras enligt 
särskilda bestämmelser.  

• Information som har extrema krav på sig att vara tillgänglig. 
• Information som inte bedöms ha krav på sig vare sig avseende sekretess 

(konfidentialitet), riktighet eller tillgänglighet.  
 
De åtgärder som ska vidtas för att uppfylla säkerhetskraven på respektive 
informationssystem framgår av analys av dessa med BITS Plus. 
 
Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser  
Förslag om önskemål på förändringar i systemen lämnas till systemägaren. Arbetet 
bedrivs enligt Katrineholms kommuns modell för införande och utveckling av 
informationssystem. 
 
Hantering av informationssäkerhetsincidenter  
Vid misstanke om intrång eller andra incidenter ska användare agera enligt 
informationssäkerhetsinstruktion för Användare (Infosäk A) 
 
Informationssäkerhetssamordnaren ska sammanställa och rapportera till IT-chef:  

• intrång och försök till intrång  
• brott mot lagstiftning och internt regelverk  
• incidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka betydande avbrott och störningar  
• konsekvenser och förslag till åtgärder efter intrång eller funktionsfel 
 
Efterlevnad av rättsliga krav 
Anvisningar för skydd av register och handlingar ska följas, se Infosäk A. 
 
Miljö och IT 
Katrineholms kommun ska vara ett föredöme när det gäller att ta ansvar för miljön 
och människors hälsa och ska därför så långt det är möjligt välja de ur miljösynpunkt 
bästa alternativen vid inköp och upphandlingar. De leverantörer som används vid 
inköp av IT-utrustning är valda för att uppfylla detta syfte. 
 
IT-utrustning och el skrot lämnas till återvinning för att användbara delar ska tas 
tillvara och övrig sorteras med tanke på vårt ansvar för miljön. 
 
Revidering 
IT-chef reviderar fortlöpande detta dokument med IT-rådet som referensgrupp. 
Giltighet av detta dokument följer Informationssäkerhetspolicyn. 
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Referenser 
Katrineholms kommuns Informationssäkerhetspolicy, KS 2010/311 
 
Basnivå för Informationssäkerhet – BITS, http://www.msb.se 
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Inledning 
Med informationssäkerhet avses den samlade effekten av de skyddsåtgärder som 
tillsammans minskar eller eliminerar effekterna av hot och risker som riktar sig mot 
IT-stödets och informationsresursernas tillgänglighet, riktighet, sekretess och 
spårbarhet. 
 
Med information avses här all information oberoende av i vilken form eller miljö den 
förekommer - den kan vara muntlig*, skriven, tryckt eller elektronisk. Då datorer och 
it-system idag har en så central roll som bärare av information blir denna instruktion 
dominerad av frågor rörande detta. 
 
Styrande dokument för arbetet med informationssäkerhet i Katrineholms kommun är 
informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner. 
 
Denna Informationssäkerhetsinstruktion för användare (Infosäk A) redovisar hur 
användaren ska agera för att upprätthålla god säkerhet. 
 
Syfte 
För att skydda de värden informationen representerar krävs ett säkerhetsmedvetande 
hos alla. Användarinstruktionen ska hjälpa dig leva upp till de säkerhetskrav som 
ställs och ge kunskap om vilket ansvar du har.  
 
Efterlevnad 
Vid underlåtenhet att följa eller medvetet bryta mot användarinstruktionen görs en 
utredning i samråd med it-kontoret och personalkontoret. Efter utredning kan rätten 
att använda it-resurser begränsas eller återkallas och arbetsrättsliga åtgärder som 
disciplinpåföljd bli aktuella. 

* Muntligen överförd information ges inte mycket utrymme i denna instruktion. Samtidigt kan vi 
konstatera att vi inom det området har några av de största hoten mot vår informationssäkerhet. Det är 
viktigt att var och en tänker på var man pratar och med vem. Ett stort ansvar vilar på den enskilde kring 
de sekretessbelagda uppgifter man tar del av i sitt arbete. 
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Din arbetsplats 
Med din arbetsplats menar vi din fysiska arbetsplats och den IT-utrustning du 
hanterar i ditt arbete.  
 
Programvaror 
Med programvara menar vi datorprogram som är avsedda att installeras på din dator 
och användas i syfte att underlätta dina arbetsuppgifter. 
 
Respektive programvaras licensavtal bestämmer hur programvaran får hanteras. De 
program som krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredställande sätt 
ska finnas installerat på datorn. Beslut gällande detta fattas av din chef i samråd med 
IT-kontoret. Giltig licens erfordras. 
 
Om du lämnar arbetsplatsen 
När du lämnar arbetsplatsen för dagen ska du alltid stänga av din dator av miljö- och 
säkerhetsskäl. Datorn ska däremot alltid vara ansluten till strömuttag och nätverk 
eftersom underhåll av datorn och program kan ske nattetid via nätverket. Datorer som 
ej är anslutna kommer uppdateras/installeras vid nätanslutning. 
 
Blåtand (bluetooth) 
Blåtand eller bluetooth är en standard för trådlös kommunikation mellan olika 
enheter, som te.x. en dator och ett tangentbord. 
 
Blåtand på din IT-utrustning ska generellt ska vara avstängd då du inte använder den. 
Tänk på att byta till ett personligt lösenord. När blåtand är påslagen bör du iaktta 
försiktighet. 
 
Trådlöst nät (WLAN) 
Det trådlösa nätet på din IT-utrustning ska generellt vara avstängd då du inte 
använder det. Tänk på att information som skickas över oskyddat nätverk kan vara 
synligt för andra. 
 
Katrineholms kommuns, administrativa och pedagogiska, trådlösa nätverk kräver att 
det finns ett certifikat på datorn. Det publika trådlösa nätverket kräver 
inloggningsuppgifter och ger endast tillgång till Internet. 
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Användarens ansvar 

Du ska  
• ha antivirusprogram installerat och uppdaterat på din pc, smartphone och 

läsplatta 
• vid installationer av ”appar” på läsplatta och smartphone noga kontrollera 

appens åtkomstbehörigheten  
• ha skärmlås aktiverat på din dator, smartphone och läsplatta 
• låsa ditt rum eller lägga in akter i dokumentskåp när du lämnar rummet, om 

du hanterar handlingar med sekretessuppgifter  
• låsa din dator när du lämnar rummet (Ctrl+Alt+Del och välj Lås datorn) 

 
Kontakta Service Desk, 6900, vid: 

• fysiska ingrepp på din IT-utrustning 
• felanmälan av IT-utrustning 
• beställning av installation och konfiguration på IT-utrustning 
• kassering av IT-utrustning 
• återställning av backup 

 
Du får inte 

• installera egna programvaror på datorer som är anslutna till kommunens 
nätverk 

 
Tänk också på att 
Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. Systemen kan 
därför spåra bland annat obehörig åtkomst. Syftet med att kunna spåra användandet 
av systemen är att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks, 
om oegentligheter inträffar.  
 
Loggar är allmän handling och innebär att de ska lämnas ut på begäran från 
myndigheter, allmänhet eller media.  
 
Tänk på att flyttbara lagringsmedia som t.ex. CD, USB-minnen, mobiltelefoner, 
m.m., kan innehålla skadlig kod (t.ex. virus). Rådfråga Service Desk, 6900, om du är 
osäker. 
 
När du får besök av it-tekniker för hjälp med datorn, be dem gärna att legitimera sig 
så att du vet var de kommer ifrån. 
 
Du bör ha samma säkerhetstänkande när du hanterar papper och pärmar, som när du 
hanterar information med hjälp av datorer och telefoner.  
Vid utskrift av känslig information var noga med att direkt gå och hämta utskrifter.  
 
För att en bärbar dator ska vara så säker som möjligt, ska du kontinuerligt (minst en 
gång per vecka) ansluta den till Katrineholms kommuns nätverk. Då blir virusskydd 
och andra säkerhetsprogram uppdaterade. 
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Åtkomst till information 
Dina arbetsuppgifter avgör vilka behörigheter du har och beslut om behörighet fattas 
av din chef eller informationsägaren. 
 
Inloggning till datorn/nätverket 
Innan du första gången loggar in i nätverket får du ett användarnamn och lösenord av 
din närmaste chef eller av denne utsedd person.  
Vid första inloggningen blir du uppmanad att byta lösenordet. Lösenordet ska 
uppfylla punkterna nedan. Lösenord är personliga och ska hanteras därefter. 
 
Katrineholms kommuns lösenordsstandard 

• ska vara minst nio tecken långt  
• ditt nya lösenord måste innehålla minst 3 av följande teckengrupper:  

o 1 stor bokstav 
o 1 liten bokstav 
o 1 siffra (0-9) 
o 1 specialtecken (= + # % & / ( ! ) ? < > | @ $ { [ ] } \ ' * , ; . _: - ) 

• kan inte vara samma som något av dina tidigare 24 lösenord 
• måste skilja sig från ditt förra lösenord med mer än bara sista tecknet 
• kan inte vara samma som användarnamnet 
• kan bara bytas av användaren en gång per dygn, 24 timmarsperiod 
• efter 10 misslyckade inloggningsförsök så låses kontot, 

efter 30 min så låses kontot upp igen och man får yttligare 10 nya 
inloggningsförsök. 

 
Byte av lösenord 
I det administrativa nätverket ska byte av lösenord ske var 90:e dag. 10 dagar innan 
det är dags att byta lösenord visas en dialogruta på ditt datorskrivbord samt e-post 
skickas till tillhörande e-postlåda. 
Lösenordet ska omedelbart bytas om du misstänker att någon annan känner till ditt 
lösenord. 
 
Lösenord i verksamhetssystem 
Lösenord till respektive verksamhetssystem administreras av systemägare eller av 
denna utsedd person. Tidsintervallet beslutas av respektive systemägare. 
Rekommendation är att dessa lösenord följer samma regelverk som lösenord i det 
administrativa nätverket. 
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Användarens ansvar 

Du ska: 
• ha ett lösenord som består av minst 9 tecken enligt Katrineholms kommuns 

lösenordsstandard 

Du får inte: 
• lämna (låna) ut kontot till någon annan 
• utnyttja någon annans konto 

 
Tänk också på att 
Använd inte samma lösenord på publika tjänster på Internet som du använder hos 
kommunen. 
 
Om du läser eller ändrar uppgifter som du inte har rätt till och till exempel utan 
medgivande använder någon annans lösenord görs en utredning av personalkontoret 
och åtalsanmälan för dataintrång kan aktualiseras hos åklagarmyndighet. 
 
Lagring av information 
Varje användare i Katrineholms kommun är ansvarig för att informationen lagras på 
tilldelat diskutrymme. Den information du lagrar på våra gemensamma utrymmen 
säkerhetskopieras. Information bör ej sparas på lokal disk (C:\). 
 
Lagra information efter åtkomstbarhet enligt följande: 

• G:\ (Gemensam) är en enhet för lagring av information som du och 
medarbetarna på din förvaltning har tillgång till.  

• H:\ (Hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av 
eget arbetsmaterial. Om du väljer H-enheten kommer dina medarbetare inte 
åt informationen.  

• K:\ (Kommungemensam) är en enhet för lagring av information som du och 
dina medarbetare gemensamt inom kommunen har tillgång till, tänk på att 
det passerar myndighetsgränsen på denna enhet. 
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Lagring av information på olika media 
Följande krav gäller: 

Krav på sekretess  Åtgärder  
Mycket hög nivå 
(Informationen får 
inte röjas) 

Förvaring  
- Förvaras inlåsta 
- Endast CD-R eller DVD-R får användas för data 
Kopiering 
- Får kopieras endast med godkännande från systemägaren 
för systemet som informationen kommer ifrån  
Återanvändning  
- Får inte återanvändas  
Destruktion  
- Papper och OH-film destrueras i papperstugg  
- IT-chef/Informationssäkerhetssamordnaren kontaktas för 
beslut om tillvägagångssätt för datamedia. 

Hög nivå  
(Informationen kan ge 
negativa konsekvenser 
för organisationen 
eller enskild person 
om den röjs) 

Förvaring  
- Ej förvaras synligt  
- Endast CD/DVD-skiva eller USB-media får användas för 
data  
Kopiering  
- Får kopieras i samråd med systemets 
förvaltare/administratör  
Återanvändning  
- Tillåten  
Destruktion  
- Papper och OH-film destrueras i papperstugg  
- Datamedia lämnas till 6900 för destruktion  

Basnivå  
(Informationen kan 
inte ge negativa 
konsekvenser för 
organisationen eller 
enskild person om den 
röjs) 

Förvaring  
- Inga krav  
Kopiering  
- Tillåten  
Återanvändning  
- Tillåten  
Destruktion  
- Krävs ej  

 
Användarens ansvar 

Du får inte  
• lagra sekretesshandlingar på din egen dator, USB-minne eller CD-skiva eller 

andra mobila/bärbara enheter 
• lagra allmänna handlingar eller verksamhetskritisk information på en extern 

lagringsplats där det inte finns avtal med kommunen som reglerar villkoren 
(Hotmail, Facebook, Youtube, etc).  
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Tänk också på att  
Vissa verksamheter ställer extra höga krav på hanteringen av sekretesshandlingar 
(hälso- och sjukvården och socialtjänsten). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
röjer sekretessbelagd uppgift kan dömas till brott mot tystnadsplikten. 
 
Information lokalt på datorarbetsplatsen säkerhetskopieras inte. Därför kommer 
informationen försvinna vid dataförlust i samband med service, stöld, haverier eller 
liknande. IT-kontoret har inget ansvar för förlorad information lokalt på 
datorarbetsplatsen.  
Sekretessbelagd information får endast lagras på server. 
 
Internet 
När du använder Internet kan säkerheten i kommunens lokala nätverk påverkas 
negativt beroende på ditt beteende, till exempel beroende på vilka sidor du besöker.  
 
När du surfar på Internet representerar du Katrineholms kommun och bör därför agera 
enligt Katrineholms kommuns värdegrund (RÖTT).  
 
På datorerna finns ett skydd mot barnpornografi (NetClean) installerat. Programmet 
genomsöker datorerna och vid upptäckt skickas rapport till IT-kontoret varvid en 
polisanmälan sker.  
 
Internet ska ses som ett arbetsredskap där medarbetarna kan hämta information och 
tjänster som är till nytta och stöd i arbetet. Privat användning i begränsad omfattning 
är tillåten om det inte påverkar arbetet på ett negativt sätt.  
 
Användarens ansvar 

Du får inte 
• besöka oetiska sidor så som sidor med rasistiskt, pornografiskt eller olagligt 

innehåll* 
• ladda ner och själv installera programvara från Internet  

 
Tänk också på att 
Du lämnar spår i en fil som loggar internettrafiken på kommunen. Denna loggfil är 
allmän offentlig handling (det innebär att vem som helst har rätt att veta vilka sidor 
du besökt på jobbet) och visar vilka webbplatser du har besökt. 
 
Bilder och annat material kan vara upphovsrättsskyddat (Copyright) 
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

E-post 
E-post är ett hjälpmedel i arbetet men minneskapaciteten för att spara e-post är 
begränsad. Underhåll därför regelbundet mapparna ”Inkorgen”, ”Skickat”, och 
”Borttaget” för att frigöra utrymme. Din e-post spärras om minnet blir fullt. Spara 
meddelanden, bifogade filer med mera, på samma sätt som du lagrar annan 
information. 
 
Så väl personliga e-postlådor som myndighetsbrevlådor ska kontrolleras varje vardag 
för att bedöma inkommen e-post utifrån om diarieföring är nödvändlig. 
 
Användarens ansvar 

Du ska 
• vid sjukdom eller frånvaro (mer än 1 dag) se till att din brevlåda stängs eller 

hanteras av ett av dig utsett ombud, om du inte har möjlighet att själv bevaka 
den.  

• ha en e-postsignatur som är utformad i enighet med den för verksamheten 
gällande grafiska profilen 

• kontakta din chef om du får hotbrev 
• kontakta Service Desk, 6900, om du misstänker att det kommit in virus via 

e-postsystemet  
• låta registrera allmänna handlingar oavsett om de inkommer med e-post eller 

vanlig post 
 

* Undantag kan finnas om syftet är uppenbart arbetsrelaterat. 
 
Du får inte  

• skicka sekretessbelagd eller annan integritetskänslig information via e-post.  
• skriva någon känslig information i ämnesraden 
• använda e-post för att sända spam eller kedjebrev 
• öppna en bifogad fil eller länk om du är tveksam på dess innehåll  

 
Tänk också på att 
Det är viktigt att tänka på att meddelande via e-post omfattas av bestämmelser om 
offentlighet och sekretess på samma sätt som mer traditionella handlingar. 
Samma regler gäller för diarieföring av e-post som för vanliga brev.  
 
Du uppträder som representant för kommunen när du använder kommunens e-post. 
 
Ange alltid ett relevant ämne i ämnesraden för meddelandet, för att klargöra för 
mottagaren vad denne kan förvänta sig för innehåll i e-posten. 
 
Kontrollera vilka som är medlemmar på sändlistor innan du använder dem, sändlistor 
innebär risk att känslig information når fel mottagare. 
För att minska risken för så kallat SPAM bör du tänka på hur du sprider din e-
postadress. 
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

E-postsystemet är ett arbetsverktyg och bör inte användas för privat bruk.  
 
Incidenter, virus m.m. 
En it-incident är en oönskad och oplanerad störning som drabbar eller påverkar ett it-
system. Som incident räknas även upptäckt av otillåten användning och obehörigt 
intrång i it-system samt upptäckt av misstänkt ”skadliga koder” (virus, trojaner m.m.). 
 
Skadlig kod förekommer i otaliga varianter och nya kommer fortlöpande, mer eller 
mindre dagligen med illvilliga avsikter att infektera och skada ett system eller dator. 
Virusprogram uppdateras för att klara nya virus men kan aldrig bli 100 % säkra.  
 
Säkraste skyddet mot virusangrepp är att inte ladda ner filer från Internet och att inte 
öppna bilagor i e-posten från okända avsändare.  
 
It-kontoret har ansvar för att din dator har ett virusskydd som är aktiverat och 
uppdaterat. Detta förutsätter dock att du är inloggad i nätverket. 
 
Katrineholms kommun rapporterar IT-incidenter till identifierad användares närmsta 
chef. Om incidenten beror på kriminell handling, gör Katrineholms kommun en 
polisanmälan efter samråd med personalchefen. 
 
Användarens ansvar 

Du ska 
om du misstänker att du varit utsatt för någon typ av incident: 

• notera när du senast var inne i IT-systemet 
• notera när du upptäckte incidenten 
• omedelbart anmäla förhållandet till Service Desk, 6900, och din chef. 
• dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försök 

fastställa om din information har påverkats.  

vid misstanke om virus: 
• dra ut nätverkskabeln och stänga av den trådlösa uppkopplingen, men låta 

datorn vara på. 
• kontakta Service Desk, 6900, via telefon. Inte e-post. 

Tänk också på att 
Aldrig vidarebefordra e-post med misstänkt virus i, inte ens till Service Desk, 6900. 
En stor källa till virusspridning är just e-post, antingen via bifogade filer eller länkar i 
e-posten. 
 
Handdatorer, digitala kameror, mobiltelefoner, skrivare, läs- och surfplattor med mera 
kan lätt bli virusbärare eftersom du kan mellanlagra information mellan olika datorer 
i dessa. Var noga med att den dator du ansluter sådan kringutrustning till har ett 
uppdaterat antivirusprogram. 
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till 
systemägaren. 
 
Vid anställningens upphörande 
När du slutar din anställning ansvarar du för att rådgöra med din chef, eller utsedd 
person, om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas. Notera att all information du 
framställer eller sparar, på av Katrineholms kommun ägd utrustning, under arbetstid 
anses vara Katrineholms kommuns egendom. Det innebär att information inte får tas 
med utan chefs godkännande. 
 
Stöd och hjälp i it – frågor  
Kontakt Service Desk  
Telefon 0150-(5) 6900  
E-post 6900@katrineholm.se  
 
Öppettider Service Desk  
Måndag-Fredag 07:00-17:00  
 
Vid frågor som rör specifika verksamhetssystem kontaktar du din systemansvarige.  
 
Stöd och hjälp kan också ges av it-samordnaren på din förvaltning. 
 
Frågor kring denna instruktion eller om informationssäkerhet, kontakta  
IT-kontoret på epost: ITK@katrineholm.se 
 

mailto:6900@katrineholm.se
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Datum

2021-04-19
Vår beteckning

KS/2021:135 - 040Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
Mottagare:

Vår handläggare

Susanne Sandlund
Handläggare telefon

0150-570 35
Handläggare e-post

Susanne.Sandlund@katrineholm.se

Revidering av Regler för indrivning av fordringar (förslag 
om namnändring till Regler för kravverksamhet)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av Regler 
för indrivning av fordringar (förslag om namnändring till Regler för kravverksamhet).

Sammanfattning av ärendet
Gällande regler för kommunens kravverksamhet beslutades om slutet av 2015 (KS 
2015-08-17, § 185) Revideringarna syftar till att tydliggöra gällande regler och anpassa dessa 
efter förändrade förutsättningar på ett förenklat språk.

Förslaget omfattar bland annat:

 Förändringar av benämning, från Regler för indrivning av fordringar till Regler för 
kravverksamhet.

 Möjlighet att lägga ut del av kravverksamhet på annan part (inkassoföretag).

 Tydliggörande av processen: vem, hur, hänvisning till specifik lagstiftning samt 
undantag som till exempel faktureringsavgift.

Ärendets handlingar
 Förslag - Regler för kravverksamhet 

 Nu gällande - Regler för indrivning av fordringar 

Regina Jalvemyr
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Regler för 
kravverksamhet
Övergripande anvisningsdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunstyrelsen 1984-08-06, § 224

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-08-17, § 185

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Kategori
 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Regleras i gällande internkontrollplan

När: I enlighet med internkontrollplanen

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Regler för kravverksamhet
Kommunens arbete med krav och inkasso ska följa lagstiftning och rekommendationer, en god 
inkassosed. 

Mål
Målet med kommunens fakturering och krav verksamhet är att få betalt i tid och se till att 
kommunens medel förvaltas på ett så bra sätt som möjligt.

Syfte 
Att skapa effektiva och enhetliga fakturerings- och kravrutiner och ha ett konsekvent agerande 
gentemot kommunens alla kunder. 

Organisation 
Kravverksamheten, för kommunen och dess bolag Katrineholms fastighet AB, handläggs av 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Avdelningen har rätt att uppdra åt extern part att 
handlägga delar av kravverksamheten. 

Fakturering 
Faktura skickas snarast efter leverans eller enligt överenskommelse. Betalningstidpunkt ska 
ligga så nära tjänstens/varans leverans som möjligt. Längre betalningstid än 30 dagar ska 
normalt inte ges. För återkommande fakturor som till exempel barnomsorg, hemtjänst samt 
larm- och vårdavgifter ska förfallodagen sättas till den sista dagen i månaden. Ingen 
faktureringsavgift debiteras. 

Betalningspåminnelse 
Inkommer ingen betalning på fakturan skickas betalningspåminnelse ut. Påminnelseavgift 
debiteras enligt gällande bestämmelse.

Lägsta belopp som påminns om är 100 kr

Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag. 

Inkassokrav 
Uteblir betalning trots betalningspåminnelse skickas inkassokrav ut. Avgift för inkassokrav 
debiteras enligt gällande lag om ersättning för inkassokostnader med mera. 

Betalningsföreläggande 
Ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten om fordran kvarstår 
efter vidtagna inkassoåtgärder. 

Anstånd 
Anstånd med betalningar kan beviljas om det gäller en enstaka händelse och det finns rimliga 
utsikter att gäldenären infriar överenskommelsen. 

Anstånd bör inte beviljas med längre tid än 3 månader från förfallodagen. 

Allmänt bör gälla att anstånd ej lämnas för så lång tid att skulden ökar ytterligare. Det innebär 
till exempel att vid periodisk fakturering en gång per månad bör inte anstånd beviljas för längre 
tid än en månad.

Anstånd beviljas utifrån kommunstyrelsens delegationsordning.
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Avbetalningsplan 
Avbetalning av skulden kan beviljas om det finns rimliga utsikter att gäldenären kan betala. 
Ränta debiteras enligt gällande räntelag. Lagstadgade avgifter debiteras enligt lag om ersättning 
för inkassokostnader. 

Avbetalningsplan upprättas av ansvarig handläggare på ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
efter samråd med berörd förvaltning.

Sanktioner
Vid utebliven betalning kan avstängning av tjänsten/varans nyttighet bli aktuell. 

Långtidsbevakning 
Förblir en fordran obetald efter vidtagna rättsliga åtgärder lämnas ärendet för 
långtidsbevakning. 

Osäker fordran
Obetalda fordringar med förfallodatum äldre än 90 dagar markeras som osäkra.

Avskrivning
Avskrivning av fordran görs exempelvis vid konkurser, ackordsuppgörelser, underskott i 
dödsbo, vid beviljad skuldsanering eller i ärenden som motiveras av ekonomiska skäl, samt vid 
långtidsbevakning.

Beslut om avskrivningar enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Vid fordringar som med hänsyn till sitt ringa belopp, i jämförelse med kostnaden för 
indrivningsförfarandet, bör ej inkassoåtgärder vidtas. Avskrivning av ringa fordringar beslutas av 
ansvarig handläggare inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen, se bokföringsmässig 
avskrivning kommunstyrelsens delegationsordning.

Avskrivningar sker normalt i samband med årsbokslut.



Styrdokument 

Regler för indrivning av 
fordringar 

Övergripande anvisningsdokument 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-17, § 185
Giltighetstid 2020-06-30 
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REGLER FÖR INDRIVNING AV 
FORDRINGAR 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2015-08-17 

Beslutshistorik 

Antagen av kommunstyrelsen 1984-08-06, § 224 

Ändring av kommunstyrelsen 

1996-10-28, § 132 (befattn.benämningar 4, 6 och 7 §§) 

Ändring av kommunfullmäktige 

1995-12-18, § 308 (Lag om upphävande av lagen om hundskatt SFS 

1995:1209) 2015-08-17, § 185 

Förvaltarskap1 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen 

Uppföljning 

Hur:  Regleras i gällande internkontrollplan 

När: I enlighet med internkontrollplanen 

1
 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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REGLER FÖR INDRIVNING AV 
FORDRINGAR 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2015-08-17 

Regler för indrivning av fordringar 

1§ 

Dessa regler gäller för kommunens samt de kommunalt ägda bolagens 

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och Katrineholms Industrihus (KIAB) 

indrivning av fordringar. 

2§  

Kommunledningsförvaltningens ekonomi- och upphandlingsavdelning ska med 

debiteringsunderlag som grund utfärda faktura avseende kommunens och de 

kommunalt ägda bolagens fordran samt ombesörja erforderlig kravverksamhet.  

3§ 

Betalningsvillkor ska om ej annat avtalats vara 30 dagar från utskriftsdatum. På 

fakturan ska kontaktuppgifter framgå dit kunden kan vända sig vid frågor om 

fakturan. Avtal ska innehålla information om att påminnelseavgift och 

dröjsmålsränta tas ut. 

4§ 

I de fall betalning inte sker i föreskriven tid ska betalningspåminnelse och/eller 

krav sändas ut. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta tas ut med belopp enligt 

vid faktureringstillfället gällande lag. 

5§ 

I undantagsfall kan ekonomichefen ge anstånd eller upprätta avbetalningsplan 

för högst 6 månader.  

6§ 

Om kunden bestrider fordran helt eller delvis ska den förvaltning som 

tillhandahållit den fakturerade tjänsten informera ekonomi- och 

upphandlingsavdelningen om det omgående så att krav ej skickas ut innan beslut 

fattats. 

7§ 

I de fall där inkassoåtgärder har vidtagits ges ekonomichefen rätt att underteckna 

erforderliga handlingar för indrivning av kommunens fordran. 

8§ 

Fordran som med hänsyn till sitt ringa belopp i jämförelse med kostnaderna för 

indrivningsförfarandet ej bör föranleda inkassoåtgärder kan avskrivas av 

handläggare på ekonomi- och upphandlingsavdelningen. 

_________________ 
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Datum

2021-05-05
Vår beteckning

KS/2021:147 - 049Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen för Hjälmarens 
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 737 000 kronor. 
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och 
borgenshandlingar och Katrineholm kommuns andel.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i enlighet 
med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med enligt lagen om 
vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som visade 
på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder gjorts men 
nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet är uppdelat i två 
delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora. Projekteringsunderlag för 
det första delprojektet har tagits fram tillsammans med PQ Projektledning AB och 
kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor. Projektet har anmälts till tillsynsmyndigheten 
Länsstyrelsen i Sörmland och ska genomföras i augusti och september 2021. Projekteringen 
av renovering av den stora dammen i Hyndevad kommer sedan ta vid och Hjälmarens 
vattenförbund kommer då att återkomma kring kommunal borgen även för denna del. 

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas enligt 
dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget 
som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringansvar:

 Örebro 30,5 %

 Eskilstuna 14,5 %

 Arboga 6,5 %

 Vingåker 4,5 %

 Katrineholm 4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. De kommunala medlemmarna går i borgen för 
hela beloppet. Då blir fördelningen av borgensåtagandet, en interkommunal fördelning, i 
förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning 
för reglering):
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-05

Vår beteckning

KS/2021:147 - 049

Interkommunal fördelning

 Örebro 50,8 %

 Eskilstuna 24,2 %

 Arboga 10,8 %

 Vingåker 7,5 %

 Katrineholm 6,7 %

Hjälmarens vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har tidigare gjort så för 
mindre investeringar hos Swedbank AB, Hallsberg. Nu när det är frågan om större krediter 
kräver kreditgivaren kommunal borgen. 

Kommuninvest AB har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under 
förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om 
kommunal borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en 
ansökan om kommunal borgen.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för respektive 
kommuns andel av krediten, i ett första steg för renovering av den mindre dammen och 
sedan i ett andra steg ta ställning för detsamma för renovering av den större dammen i ett 
nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del. 

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser i steg ett blir 11 
miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta 
motsvarar för Katrineholm kommun 737 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal 
om 6,7 procent. Resterande låneförpliktelse om 10 263 000 kronor fördelas mellan Örebro, 
Arboga, Eskilstuna och Vingåkers kommuner enligt respektive interkommunala andelstal. 

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av borgensavgift 
för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt 
driftbidrag.

Ärendets handlingar
 Ansökan om kommunal borgen för investering inklusive bilagor, Hjälmarens 

vattenförbund.

Förvaltningens bedömning
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till ansökan 
om kommunal borgen för att genomföra renovering av Hyndevadsdammen i Eskilstun-ån.

Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal borgen 
för investeringen.

Axel Stenbeck
Utredare
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Beslutet skickas till:

Hjälmarens vattenförbund
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Till	
Hjälmarens	vattenförbunds	kommunala	medlemmar	
	
	
Ansökan	om	kommunal	borgen	för	investering	etapp	1	av	
Hyndevadsdammen,	Hjälmarens	regleringsdamm	i	Eskilstuna-ån.	
	
Hjälmarens	vattenförbund	avser	att	renovera	Hyndevadsdammen	i	Eskilstuna-ån	med	
finansierade	medel	genom	att	uppta	kredit	för	investeringskostnaden.	Kreditgivarna	
kräver	kommunal	borgen	och	därav	ansöker	förbundet	om	kommunal	borgen	från	
samtliga	förbundets	kommunala	medlemmar.	
		
Hjälmarens	vattenförbund	ansvarar	för	reglering	av	vattennivån	samt	utprickning	av	farleder	
i	Hjälmaren.	Förbundet	bildades	1990	och	övertog	då	ansvaret	för	reglering	från	Hjälmarens	
och	Kvismarens	sjösänkningsjordar.	Regleringen	följer	vattendom	VA15/83	där	Räta	linjen	
sattes	som	riktmärke	för	vattennivån	mellan	20	maj	och	30	september	varje	år.	En	
förutsättning	för	att	Räta	linjen	skulle	kunna	nås,	och	som	angavs	vid	förrättningen	som	
föregick	bildandet	av	förbundet,	var	att	en	ombyggnation	av	lilla	dammen	skulle	göras.		
	
Hyndevadsdammen	invigdes	i	slutet	av	1800-talet	och	består	av	två	dammfåror	med	totalt	
36	träluckor.	Under	åren	har	löpande	underhåll	och	reparationer	utförts	för	att	kunna	hålla	
dammen	så	tät	och	regleringen	så	säker	som	möjligt.		
	
Styrelsen	för	Hjälmarens	vattenförbund	har	nu	beslutat	att	planera	för	och	genomföra	en	
mer	omfattande	renovering	av	dammen,	uppdelad	på	två	etapper.	Förslaget	presenterades	
på	förbundsstämman	20211	och	medlemmarna	biföll	förslaget	samt	godkände	att	förbundet	
upptar	kredit	för	att	finansiera	renoveringens	första	etapp.	Etapp	1	innebär	att	lilla	dammen	
renoveras	till	en	modern	damm	med	eldrivna	luckor	i	stål.	Samtidigt	görs	en	besiktning	av	
fundament	och	eventuella	åtgärder	kommer	att	vidtas	för	att	säkerställa	att	dammen	efter	
renoveringen	är	tät.	Arbetet	planeras	till	augusti-september	2021.	Projektering	har	påbörjats	
och	underhållet	är	anmält	till	Länsstyrelsen.	Kostnaden	för	etapp	1	uppgår	till	cirka	11	
miljoner	kronor.		
Projektet	finansieras	via	en	finansieringslösning.	Förbundet	har	kontaktat	både	kommersiella	
banker	samt	Kommuninvest	som	möjliga	kreditgivare.	Samtliga	tillfrågade	kreditgivare	
kräver	en	kommunal	borgen	för	att	bevilja	lån.	Kommuninvest	har	gett	positivt	gensvar	till	
lösning	under	förutsättning	att	samtliga	medlemskommuner	ger	förbundet	kommunal	
borgen	för	investeringen.	Avskrivningskostnaderna	fördelas	sedan,	efter	med	slutlig	
kreditgivare	överenskommen	avskrivningsplan,	i	enlighet	med	givna	andelstal	för	reglering	
på	samtliga	förbundsmedlemmar	i	samband	med	den	årliga	utdebiteringen2,	3.	
	
	

1Bilaga:	Protokoll	från	Hjälmarens	vattenförbunds	förbundstämma	2021	
2Bilaga:	Budget	2021,		

3Underlag	utdebitering	2021	
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Under	hösten	2021	kommer	beslutsunderlag	att	arbetas	fram	gällande	renovering	av	den	
stora	dammen.	Kostnaden	för	etapp	2	presenteras	längre	fram	och	en	kreditlösning	med	
kommunal	borgen	tas	i	ett	nytt	beslut.	
	
Styrelsen	för	Hjälmarens	vattenförbund	hävdar	att	en	renovering	av	Hyndevadsdammen	är	
av	avgörande	betydelse	för	att	regleringen	av	Hjälmarens	vattennivå	ska	kunna	följa	gällande	
vattendom	och	inriktningen	mot	Räta	linjen	och	kan	därför	inte	längre	skjutas	på	framtiden	
utan	måste	genomföras	enligt	framtagen	tidplan.		Styrelsen	är	mycket	tacksam	för	det	stöd	
och	engagemang	som	de	kommunala	medlemmarna	visar	genom	att	bevilja	en	kommunal	
borgen	för	projektet.	
	
Styrelsen	för	Hjälmarens	vattenförbund	
	

	
Kristina	Birath	
Ordförande	
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Datum

2021-05-19
Vår beteckning

KS/2021:165 - 042Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och 
omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgetering från 2020 till 
2021 av ej påbörjad investering för vård- och omsorgsnämnden avseende ny gruppbostad 
på 700 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om årsredovisning och bokslut 2020 KS/2021:28 §48 2020-03-10 för 
Katrineholms kommun togs beslut om ombudgetering av ej påbörjade investeringar för 
nämnderna enligt bilaga 6 i årsredovisningen. I bilagan hade vård- och omsorgsnämndens 
begäran ej kommit med. Därför föreslås att deras begäran godkänns nu.

För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 
nästkommande år, ska nämnderna lämna begäran om ombudgetering, det vill säga en 
begäran att föra över inte nyttjade investeringsmedel från innevarande år till 
nästkommande år i samband med årsredovisningen. Nämnderna måste ange en kort 
förklaring till varför investeringen inte påbörjats och varför medel ska föras om till nästa år. 
Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för annat 
ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära 
ombudgetering av kvarvarande medel för året. I årsredovisningen för vård- och 
omsorgsnämnden 2020 fanns följande begäran, vilket missades i bilaga 6 i kommunens 
årsredovisning.

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)

Nr Projektbenämning Investerings- 
budget 2020

Använda 
investerings- 
medel 2020

Avvikelse
Ombudge- 
tering till 

2021
Kommentar

970 
017 Ny gruppbostad 700 0 700 700

Inflytt på nya boende 
Humlen har försenats, inga 
fakturor har inkommit 
under 2020 utan 
inkommer 2021.

Summa 700 0 700 700
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-19

Vår beteckning

KS/2021:165 - 042

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen

Akt
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Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2020:287 - 309

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om dela bil istället 
för att äga egen
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens första och andra 
förslag anses vara besvarad och motionens tredje och fjärde förslag avslås.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum

2021-03-03
Vår beteckning

KS/2020:287 - 309
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Jennie Hjertberg
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Jennie.hjertberg@katrineholm.se

Svar på motion om dela bil istället för att äga egen

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet har i motion till kommunfullmäktige lämnat förslag på hur Katrineholms 
kommun kan minska transportsektorns negativa miljöpåverkan genom åtgärder som 
minskar invånares behov av att äga egen bil. Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans 
med Service- och teknikförvaltningen har utrett förslagen i motionen. 

Ärendets handlingar

 Motion dela bil istället för att äga egen 

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion som föreslår åtgärder som 
kommunen kan genomföra för att minska invånares bilberoende och 
stimulera ett minskat privat ägande av bil. I beredningen av motionen 
har Samhällsbyggnadsförvaltningen inhämtat synpunkter inom sina avdelningar och 
från service och teknikförvaltningen samt omvärldsbevakat hur andra kommuner 
hanterat samma fråga.  Motionens intentioner går i linje med uppsatta mål om hållbar 
utveckling och transportsystemets omställning, men förvaltningens bedömning är att 
de föreslagna åtgärderna i motionen inte är de mest resurseffektiva för att nå de 
uppsatta målen.  Nedan besvaras motionens delar var för sig.  

 
1. Etablering av kommersiellt bilpoolsföretag 

Frågan om etablering av kommersiella bilpoolsföretag har utretts inom 
tjänstemannaorganisationen tidigare. Slutsatsen efter omvärldsanalys var att en 
förutsättning för att ett kommersiellt företag ska etablera sig Katrineholm är 
att kommunen bidrar med kundunderlag genom att själva upphandla tjänsten av 
företaget. Internt i organisationen skulle detta alternativ innebära att kommunen byter 
ut delar av sin leasade bilflotta mot nyttjande av bilpoolstjänsten från företaget, vilket i 
så fall behöver ske i samband med att leasingperiod för bilarna löper ut. Ur ett 
ekonomiskt hänseende blir detta alternativ inte kostnadseffektivt för kommunen, en 
beräkning från annan upphandlare visar att en mindre pool med 5 bilar kostar som 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum

2021-03-03

Vår beteckning

KS/2020:287 - 309

minimum 49 000 kr per månad (fast avgift och minimidebitering för fem manuellt 
växlade fordon) Kostnad bedöms tillkomma om fordonen också ska vara miljöbilar 
vilket kommunens policy för tjänstebilar anger.  

 
2. Uthyrning av den egna leasade fordonsflottan 

 Vad gäller kommunens möjlighet att själva hyra ut sina leasade eller ägda fordon för 
allmänt nyttjande under kvällar och helger så bedöms detta inte vara förenligt med 
dagens lagstiftning då det kan strida mot konkurrenslagen (Konkurrenslagen 3 Kap 
27§ om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet) Andra 
kommuner som har berett samma fråga har även konstaterat att offentligt ägda 
bilpooler av skattemässiga skäl inte får vara öppna för medborgarna. En annan 
kommun som utredde frågan gjorde bedömningen att biluthyrning inte ingår i den 
kommunala kompetensen (Kommunallagen 2 Kap. 1§) Möjligheten att som 
privatperson hyra bil finns redan idag via privata aktörer och prismässigt kan 
kommunen inte konkurrera med dessa, vilket innebär att kommuninvånare inte 
erbjuds en ytterligare tjänst mot det utbud som finns idag.  

  
3. Kommunens arbete för att minska invånares bilberoende

Uppsatta mål i översiktsplanen anger en färdmedelsförflyttning där fler går, cyklar och 
åker kollektivt och färre resor sker med bil. Kommunens arbete för att stimulera 
invånare att minska sitt bilnyttjande sker i form av fysiska och beteendepåverkande 
åtgärder för att öka resande med gång, cykel- och kollektivtrafik i Katrineholm. Det 
primära målet är att öka andelen resor med dessa färdmedel och som effekt minska 
bilberoendet i kommunen. Åtgärder som har genomförts för att öka andelen 
cykelresor i kommunen är bland annat: byggnation av 2 st nya cykelgarage, 
målpunktsskyltning för cykeltrafik, succesiv upprustning av cykelparkering i 
centralorten, kampanjer för ökat hållbbart resande i samband med 
Trafikantveckan, omfördelning av yta till förmån för cykel och gång till exempel i 
stråket-omvandlingen. För 2021 planeras en kampanj för ökat resande med 
kollektivtrafik där vanebilister erbjuds månadskort i Sörmlandstrafiken under en 
begränsad tid, för att stimulera omställningen från privat bilanvändning till 
kollektivtrafik.  

 
I tidiga diskussioner kring nybyggnation av bostäder ges idag rådgivning och stimulans till 
exploatörer för att fler nybyggda flerbostadshus ska ha goda förutsättningar till hållbart 
resande, vilket kan innebära både goda möjligheter till cykelparkering/underhåll, 
kollektivtrafikkort eller möjliggörandet av en bilpool i föreningen.    

Jennie Hjertberg
Verksamhetsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till:

Nicklas Adamsson (MP)

Akt



 

Katrineholm 20200918 

Motion till kommunfullmäktige  

Dela bil istället för att äga en egen  
- Förslag på hur Katrineholms kommun kan bidra till att skapa en 
delningsekonomi för att minska behovet av egen bil och samtidig göra en 
betydande insats för miljön.  
 
Miljöpartiet vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser de utmaningar vi har framför 
oss och en kommun som är beredd att agera, som tar sitt ansvar och vågar fatta de modiga 
beslut som krävs. Vi vill att Katrineholms kommun ska vara en del av lösningen – inom 
naturens ramar.  

Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att 
uppnå klimatmålen. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att 
förändra ett system som idagsläget är oförmöget att leva upp till de krav framtiden ställer på 
oss.  

För att på allvar kunna arbeta i riktning mot ett resilient samhälle är transportsektorn ett av de 
viktigaste områdena att ställa om. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett 
mycket påtagligt sätt till klimatförändringarna och det råder ingen tvekan om att de fossila 
bränslena måste fasas ut.  

Ett sätt att minska transporternas klimatpåverkan är att se till att det finns bra alternativa 
lösningar som är enkla att ta till sig och lätta att använda. Vi tror att många som bor i 
Katrineholm, och kanske då främst i stadskärnan, och som inte använder bilen så ofta skulle 
kunna tänka sig att avstå från att äga en egen bil om det fanns bra alternativ till detta.  

Naturligtvis handlar det i första hand om att göra det lättare för människor att ta sig fram till 
fots, på cykel och genom att åka kollektivt. Men det handlar också om att bidra till mer 
miljövänliga lösningar vid de tillfällen det ännu inte finns något bra alternativ till personbilen.  

För att minska behovet att äga en egen bil vill vi att Katrineholms kommun utreder 
möjligheterna att bidra till en delningsekonomi där invånarna i större utsträckning kan 
samnyttja bilen som transportmedel. I genomsnitt står en bil parkerad mer än 90 procent av 
tiden, ofta på mark som skulle kunna användas till något mycket bättre. Idag upptar 
bilparkeringar en stor del av markytan i centrala delarna av Katrineholm, något som skulle 
kunna förändras med en låg ekonomisk insats från kommunens sida.  

Att avstå från att äga en egen bil och istället dela bil med andra är dessutom ett mycket bra 
sätt att minska sin klimatpåverkan, mycket bättre än att köpa en egen ny miljövänligare bil. 



Om det går att dela bil med andra frigörs också parkeringsplatser som gör det lättare för 
kommuninvånare som bor utanför centralorten, och som därför är i större behov av ett eget 
transportmedel, att hitta parkeringsplatser när de besöker centrala Katrineholm.  

 

Vi vill med ledning av ovanstående  

 

att   kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller 
flera bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.  

att   kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens 
förvaltningar bara behöver använda dagtid få utgöra en bilpool för 
kommuninvånarna under kvällar och helger.  

att   kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur 
bilpoolsbilar på ett fördelaktigt sätt kan få attraktiva 
uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det nya 
Parkeringshuset Loket. 

att   kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra 
åtgärder för att minska kommuninnevånarnas behov av att äga 
egen bil.  

 

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun  

Datum som ovan 

 

 

Nicklas Adamsson  
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Datum

2021-02-09
Vår beteckning

KS/2021:31 - 212
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Jennie Hjertberg
Handläggare telefon

0150-571 95
Handläggare e-post

Jennie.hjertberg@katrineholm.se

Projektdirektiv för Framtidsplan 2050 - översiktsplan för 
Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektdirektivet för Framtidsplan 2050 - översiktsplan 
för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett projektdirektiv för framtagandet av en ny 
översiktsplan för hela Katrineholms kommun. Den nya översiktsplanen har fått 
benämningen Framtidsplan 2050. Projektdirektivet ligger till grund för det fortsatta arbetet 
med den nya översiktsplanen. I projektdirektivet anges tidsplan med delmål och aktiviteter 
samt organisation och budget. Antagande av den nya översiktsplanen är planerat till Maj 
2024. Budget för projektet finns medtaget i planeringsdirektivet 2022.

Ärendets handlingar

 Projektdirektiv för Framtidsplan 2050 – översiktsplan för Katrineholms 
kommun

Stefan Jansson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Eresund 
Plansamordnare samhällsbyggnadsförvaltningen  

Jennie Hjertberg
Verksamhetsstrateg samhällsbyggnadsförvaltningen



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
katrineholm.se

Projektdirektiv
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Upprättad 2021-03-12
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Inledning
Projektdirektivet beskriver hur arbetet med en ny översiktsplan, som vi har 
valt att kalla för Framtidsplan 2050, ska genomföras samt vad det kommer 
att kräva gällande tid och resurser. 

Bakgrund 
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska 
majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med 
naturresurser. Detta kräver en aktiv översiktsplanering som bedrivs kontinuerligt för att fånga 
upp förändrade förutsättningar för framtiden. 

Översiktsplanen är kommunens viktigaste planeringsinstrument som genom sin grundliga 
process får en särskild tyngd i jämförelse med andra kommunala beslutsunderlag. 
Planeringsprocessen ger medborgarna insyn i arbetet och möjlighet att lämna synpunkter på 
planen. Översiktsplanen utgör ett viktigt vägledande dokument för kommunens vardagsbeslut 
och är en del av arbetet för en hållbar utveckling och en god livsmiljö.

Katrineholms kommuns gällande kommunomfattande översiktsplan består av två delar; 
Översiktsplan 2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen 
december 2016. Det finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett tematiskt 
tillägg till ÖP 2030 (Grönplan för Katrineholms stad). 

Under 2019 genomförde Samhällsbyggnadsförvaltningen en aktualitetsprövning av 
Översiktsplan 2030 som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut om planens aktualitet. 
Beslutet innefattade att Översiktsplan 2030 – del staden och – del landsbygd är aktuell fram till 
och med år 2024. Två äldre fördjupningar av översiktsplanen, för resecentrum och Björkviks 
flygplats, Björkviksring, upphävdes i samband med beslutet.

Ny lagstiftning 2020
Plan- och bygglagen har ändrats i syfte att skapa mer kontinuitet och för att hålla 
översiktsplanerna aktuella för varje mandatperiod. 

Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommunen ska ta 
fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter 
ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första 
planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara aktuell. 

Om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av mandatperioden 
behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom samma period. (Plan- och bygglagen 
(2010:900 3 kap 23 §)

Om översiktsplanen skulle upphöra att gälla berörs många områden. 

- Detaljplaneprocesserna blir längre och kan inte ta stöd i översiktsplanen.

- Lokaliseringsprövningar för bostäder med mera behöver tas fram i varje enskilt fall.

- Kommunen har ingen gemensam framtidsbild.
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Syfte, resultat och mål med 
projektet
Syfte med projektet
Syftet med projektet är att arbeta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun, förslaget 
är att denna tar sikte på år 2050.

Projektmål
Målet med projektet är att en ny kommunövergripande översiktsplan för Katrineholms 
kommun ska antas i kommunfullmäktige senast i december år 2024. Översiktsplanen ska 
utformas digitalt, den ska behandla både stad och landsbygd och den föreslås sikta mot år 
2050.  Projektet ska följa Boverkets modell för översiktsplanering.

Projektet/översiktsplanen ska utreda/innehålla: 

 Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. 
(exempelvis Agenda 2030, Sörmlandsstrategin, strukturbild Sörmland, 
länstransportplanen)

 Hur det långsiktiga behovet av bostäder och mark för verksamheter ska tillgodoses.

 Hur hänsyn tas till allmänna intressen, miljökvalitetsnormerna samt riksintressen vid 
beslut om användningen av mark- och vattenområden.

 Hur den digitala översiktsplanen ska utformas för att bli tydlig och användbar för såväl 
handläggare inom kommunen och andra myndigheter som för kommunens invånare.

 Markanvändningskartor som visar hur kommunens mark- och vattenområden ska 
användas i framtiden. 

 Redovisning av hur kommunen ska utvecklas med hänsyn till ett förändrat klimat. 
Risker för skador på den bebyggda miljön på grund av klimatförändringar ska bedömas 
och värderas. 

I processen för framtagandet av planen ska: 

 Övergripande mål och strategier för kommunens utveckling tas fram som är väl 
förankrade i den politiska organisationen. 

 Tidig dialog med kommuninvånare ska sätta grunden för det fortsatta arbetet med 
planen.

Effektmål
Översiktsplanens genomförande efter antagande ska bidra/leda till att:

 Ge kommunen ett aktuellt planeringsunderlag för hur kommunen ska utvecklas på lång 
sikt.

 Stärka kommunens attraktionskraft och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, såväl 
på kort som på lång sikt. 



 

5 (11)

 Fungera som plattform för kommunens medverkan i den regionala 
utvecklingsplaneringen. 

 Utgöra en tydlig vägledning inför utbyggnaden av infrastruktur, service, bostäder och 
annan samhällsviktig verksamhet och därmed vara ett stöd i arbetet med kommunens 
långsiktiga investeringsbudget och framtida utbyggnadstrategi.

 Ge stöd för att sätta enskilda beslut i ett större sammanhang.

 Underlätta inför detaljplanering, bygglovhantering och andra tillståndsprövningar.

 Möjliggöra arbetet med en kontinuerlig översiktsplaneprocess för att hålla 
översiktsplanen aktuell.

 Utgöra underlag för myndigheter och aktörer i samhällsbyggandet samt inför 
tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 Det digitala formatet ska underlätta möjligheten till framtida uppdatering och göra 
planen mer användarvänlig.

Avgränsning
Översiktsplanen ska behandla frågor av strategisk karaktär för mark- och vattenanvändning 
samt bebyggelseutvecklingen i hela kommunen. I staden samt i tätorterna kommer 
markanvändningen och bebyggelseutvecklingen redovisas. Landsbygden kommer främst att 
behandlas genom strategiska ställningstaganden samt utpekande av LIS-områden 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) vilket ska ge ett tydligt stöd för fortsatt planering.
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Framtagande 
Organisation och bemanning

Projektet ägs av Kommunstyrelsen och leds av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens ledningsgrupp 
är styrgrupp.  Representanter från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt övriga förvaltningar i 
kommunen och bolag deltar som resurspersoner. 

Roller och ansvar

Roll Instans Ansvar/uppgifter

Uppdragsgivare Kommunfullmäktige

Projektägare Kommunstyrelsen Övergripande ansvaret för 
framtagandet.

Styrgrupp Kommunens 
ledningsgrupp

Kommunens 
samhällsbyggnads-
chef/SBF 
ledningsgrupp

Ansvarar för att resultatet är 
i linje med direktivet. 
Ansvarar för de resurser 
som tilldelas projektet. 
Styrgruppen ska stötta 
projektledarna.

Samhällsbyggnadschefen 
och SBF ledningsgrupp har 
mandat att vid behov fatta 
beslut i projektet för 
styrgruppens räkning.

Projektledarna Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Leder och driver projektet, 
ska se till att projektet 
genomförs enligt direktiven. 
Projektledarna ger förslag till 
projektgrupp och ska 
rapportera till styrgruppen 
och projektägaren. 
Projektledarna förfogar över 
personal och resurser som 
tilldelas projektet. 
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Projektgrupp Experter och 
resurspersoner från 
kommunen.

Är resurser i arbetet och 
arbetar aktivt med 
framtagandet av innehåll 
och ska delta i projektmöten. 
Medlemmen kan tilldelas 
uppgifter att genomföra 
inom projektet.
Medlemmarna i gruppen har 
till uppgift att förankra 
arbetet i sina verksamheter.

Resursgrupp Experter och 
resurspersoner från 
kommunens olika 
förvaltningar och bolag. 

Träffas kontinuerligt under 
projektets gång. Experter 
och resurspersoner bidrar 
med specialistkunskap och 
kan arbeta med delar av 
planen eller hantera 
särskilda sakfrågor. 

Medlemmarna i gruppen har 
till uppgift att förankra 
arbetet i sina verksamheter.

Referensgrupper Kommunexterna 
yrkesgrupper involveras i 
arbetet vid behov. 
Exempelvis regionala 
planeringsnätverket.

Lägesrapportering
Projektledarna ska kontinuerligt rapportera till styrgruppen och projektägaren vid lämpliga 
sammanträden. Vid behov anmäls rapportering som ärende till kommunstyrelsen exempelvis 
när projektet har gått in i en ny fas.
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Tid och resurser
Tidplan för projektets genomförande

Arbetsmoment När i tid 

Fastställande av GIS-program samt vilken applikation som ska 
användas för en digital ÖP 

Under 2020 

Utse styrgrupp och projektmedlemmar Jan - Feb 2021 

Projektdirektiv tas i KS  Mars 2021 

Startmöten med grupperna Mars 2021 

Planering inför dialog April 2021 

Tidig dialog invånare Juni-Nov 2021 

Politisk inriktningsworkshop Oktober 2021  

Framtagande samrådshandling  Nov 2021-Juli 2022 

Intern remiss Juli-Sept 2022 

Revidering efter intern remiss Okt 2022 

Samrådsbeslut i KS Nov 2022 

Samråd  Dec 2022- Jan 2023

Upprättande samrådsredogörelse och revidering av 
samrådshandling 

Feb 2023- April 2023 

Intern remiss Maj 2023 

Revidering efter intern remiss  Juni- Aug 2023 

Beslut om granskning i KS Sept 2023 

Granskningstid Okt-Nov 2023 

Upprätta granskningsutlåtande 
och revidering till antagandeversion 

Dec 2022-Feb 2023 

Intern remiss avstämning Mars 2023 

Godkännande i KS April 2023 

Antagande i KF Maj 2024

 

 



 

9 (11)

Resurser
Projektledarna arbetar cirka 80 % med projektet. GIS-ingenjören arbetar 50 % i projektet. 
Projektmedlemmarna kommer ha olika ansvar i projektet och arbeta cirka 10-20 % av sin 
arbetstid.

Interna kostnader för medarbetares arbetstid i projektet ryms inte inom projektets budget. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt övriga förvaltningar och bolag förväntas medverka i 
projektgrupper och i referensgrupper som resurspersoner inom ramen för respektive 
förvaltnings/bolags budget och utan internfakturering av arbetstid.

Projektdeltagare Arbetstimmar/år/person

Projektledare 1500 h

GIS-samordnare 800 h

Projektgruppsdeltagare 200-400 h

Resurs- eller referensperson 100-200 h
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Budgetkostnader för projektets genomförande
Uppdrag Uppskattad 

kostnad

Extern konsult för framtagande av
strategisk miljöbedömning 

500 000

Undersökning befolkningstillväxt. Var flyttar 
man och varför?
(underlag för ÖP och 
bostadsförsörjningsprogram)

100 000

LIS-utredning (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge)  

200 000

Utredningar kopplade till klimatförändringar

Översvämning, skuggiga platser, lågpunkter, 
skred mm

400 000

Uppdatera/utöka naturinventering 200 000

Översiktlig geoteknisk undersökning (för 
tänkta nya områden)

100 000

Bostadsförsörjningsprogram, konsult 200 000
(ev egen 
projektbudget)

Grön infrastruktur (utanför område för 
grönplan, mellankommunal fråga)

100 000

Medborgardialog (extern hjälp, material mm) 300 000

Annonser 60 000

Workshops tjänstepersoner/politiker 200 000

RVU, resvaneundersökning 100 000

Fotografering, nya bilder till dokument 10 000

Programvara för digital ÖP 500 000
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Riskanalys
Förseningar i tidplanen kan komma att ske då det är svårt att avgöra hur lång tid 
förankringsarbetet under tiden samrådshandlingen tas fram kan ta. Det är viktigt att skapa 
enighet kring vision, mål och innehåll. Även digitaliseringen som är ett nytt sätt att arbeta skapar 
svårighet att bedöma hur lång tid det tar att få fram en samrådshandling.

Ytterligare risker för förseningar i tidplanen kan uppstå om tillräckliga resurser inte kan avsättas 
från planavdelningen i projektgruppen samt om resurspersoner och viktiga nyckelaktörer 
saknar möjlighet att medverka i tillräcklig utsträckning. Detta kan även medföra en risk i ökade 
kostnader om resurser behöver anlitas externt. 

Externa resurser planeras att anlitas för att sammanställa strategiska underlag. Det finns risk att 
upphandlingarna av dessa inte blir klara tillräckligt snabbt på grund av för långa ledtider i 
förhållande till projektets tidplan. Detta leder i sin tur till att underlag och utredningar inte blir 
klara i den tid projektet önskar. 

Det finns även en risk att kostnaderna ökar om det framkommer att ytterligare utredningar 
behöver tas fram som underlag för planens genomförande. 

Arbetet med översiktsplanen är en process som kan ändra riktning. Det kan komma nya direktiv 
som påverkar innehåll och behov av oförutsedda utredningar. 

En avgörande risk är om projektet inte kan genomföras alls på grund av utebliven 
resurstilldelning i en ansträngd ekonomi. Det skulle medföra att Katrineholm står utan 
översiktsplan 2024 och utan vägledning för framtiden samt svårigheter att planera för ny 
bostadsbebyggelse och mark för verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
2021-02-09

Sara Eresund Jennie Hjertberg Stefan Jansson
Projektledare ÖP 2050 Projektledare ÖP 2050 Samhällsbyggnadschef
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Tertialrapport 2021 Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2021 för Katrineholms kommun till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till 
kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för perioden den 1 januari till och med den 30 april 2021. Syftet med 
tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till 
plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett 
första underlag inför den kommande budgetprocessen. Det är vad som beslutats i 
Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som 
tertialrapporten svarar upp gentemot. 

Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens 
verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas 
med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I 
tertialrapporten görs inte någon bedömning av resultatmål eller rapportering av 
indikatorer, det sker först i delårsrapporten. 

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. 
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte 
nämndbehandlats. I tertialrapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter som 
bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund. 

Tertialrapportens upplägg har setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar när det gäller rubriker och 
innehåll jämfört med tertialrapporten 2020.

Ärendets handlingar
 Tertialrapport 2021 för Katrineholms kommun

Regina Jalvemyr
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Inledning 
Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden den 1 januari till 

och med den 30 april 2021. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter 

ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge 

ett första underlag inför den kommande budgetprocessen. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-

2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som tertialrapporten svarar upp gentemot.  

Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt 

åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året 

inte kommenteras i någon större utsträckning. I tertialrapporten görs inte någon bedömning av resultatmål 

eller rapportering av indikatorer, det sker först i delårsrapporten.  

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en 

fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats. I tertialrapporten 

görs inte någon uppföljning av verksamheter som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund. 

Tertialrapportens upplägg har setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 

tertialrapporten 2020.  

Verksamhetens utveckling 
Pandemin med dess följdverkningar har under årets första månader påverkat både kommunen och 

samhället i stort. Kommunen står inför fortsatt stora utmaningar. Under 2021 bedöms kommuner och 

regioner få goda ekonomiska resultat till följd av tillfälliga statsbidrag, men de kommunala 

verksamheterna påverkas fortfarande i hög grad av anpassningar och restriktioner. Skillnaden mot 

samma period 2020 är att verksamheten nu kan bedriva corona-anpassad verksamhet på ett mer 

planerat sätt. Förhoppningen är att det under andra delen av året kommer en vändning av rådande läge 

och att restriktionerna kan mildras, genom minskad smittspridning och att en stor del av befolkningen 

kommer vara vaccinerade. 

För årets fyra första månader uppgår kommunens totala budgetavvikelse till -5,9 mnkr. Helårsprognosen 

visar på en avvikelse mot budget på +22,8 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på 74,3 mnkr för 2021. 

Nämndernas samlade budgetavvikelser för perioden uppgår till -4,6 mnkr samtidigt som deras samlade 

helårsprognoser uppgår till -19,2 mnkr. Finansförvaltningens avvikelse för perioden uppgår till -1,3 mnkr, 

medan helårsprognosen uppgår till +42,0 mnkr. Den positiva helårsprognosen på finansförvaltningen beror 

främst på en bättre prognos för skatteintäkterna än budgeterat. 

Socialnämnden visar den största negativa avvikelsen både till och med april och i helårsprognosen. 

Socialnämnden har under de senaste åren redovisat stora underskott och åtgärdsplaner är upprättade och 

påbörjade. Service- och tekniknämndens underskott är en följd av intäktsbortfall på grund av pandemin. De 

största positiva avvikelserna står kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden för. 

Av kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna har 18,2 procent nyttjas fram till sista 

april. Flertalet projekt är påbörjade enligt plan och prognosen är att över 93 procent av investeringsbudgeten 

kommer nyttjas under året. 

Kommunens lönekostnader har ökat med drygt 28 mnkr jämfört med motsvarande period 2020. Ökningen 

är till största del en följd av löneöversyn för både 2020 och 2021 samt fler årsarbetare. Antalet årsarbetare 

har ökat med motsvarande 80 heltidstjänster jämfört med motsvarande period förra året. Som en följd av 

att de riktade statsbidragen minskades inför 2020 fick verksamheter ställas om och antalet årsarbetare 
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minskade. Under 2020 och inför 2021 har statsbidragen, såväl riktade som generella, ökat och antalet 

årsarbetare har blivit fler. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har också en ny gruppbostad startats och 

vissa förstärkningar skett inom särskilt boende för äldre. 

Trots en ökad smittspridning under början av året så har sjukfrånvaron inte kommit upp i de höga nivåer 

som kommunen såg under motsvarande period 2020.  

Väsentliga organisationsförändringar 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs genom kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation 

samt genom två helägda bolag. Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra 

kommuner genom gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera 

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

sida. 

Under perioden har inga förändringar skett gällande den övergripande organisationsstrukturen för 

kommunkoncernen eller kommunens nämndsorganisation. Vissa interna förändringar har dock genomförts: 

• En ny organisation för socialförvaltningen trädde i kraft den 1 januari. Syftet var att få en bättre och 

tydligare styrning och ledning, förstärkt stöd till medarbetare samt att chefer inom förvaltningen har 

ungefär lika många medarbetare. Socialförvaltningen har delats i två avdelningar, en avdelning för vuxna 

och en avdelning för barn och unga. Alla placeringsärenden har samlats under en enhet för att höja 

kvaliteten vid placeringar och nå målet att sänka kostnader för placeringar. Socialförvaltningen har 

minskat antalet chefer men förstärkt, inom ram, med verksamhetsledare som är den nära 

arbetsledande funktionen för medarbetare. Barnenheten har delats i två enheter, barn 0-12 år och 

ungdomar 13-18 år, för att förstärka fokus på barn- och ungdomsproblematik och möta målgruppernas 

olika behov av kompetens och åtgärder. Stöd och vård som rör vuxna har samlats under en enhet. 

Staben har organiserats under förvaltningschefen för att styrningen mot socialnämndens mål ska bli 

tydligare. 

• Inom vård- och omsorgsförvaltningen har verksamhetsområdet äldreomsorg en ny områdesindelning 

sedan den 22 mars. Syftet är att på ett bättre sätt möjliggöra samarbeten och samordningsvinster, 

särskilt mellan hemtjänst och särskilt boende på landsbygden och inom mindre enheter i centrum. 

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

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

helgöppen förskola, trädde i kraft den 1 mars. Vidare har beslut tagits om en ny organisation för 

introduktionsprogrammet programinriktat val från och med antagningen 2021. 

• En roll som miljöstrateg vatten har inrättats inom samhällsbyggnadsförvaltningen från den 1 april. Delar 

av det miljöstrategiska arbetet har flyttats från miljöavdelningen till staben och ytterligare fokus på 

vattenfrågor kopplas till rollen. 

• Inom kommunledningsförvaltningen tillträdde en ny ekonomichef i slutet av mars. Inom 

personalavdelningen har en organisationsförändring inletts för att inom befintligt ekonomiskt utrymme 

stärka personal- och HR-kompetenserna för att möta uppdrag, förväntningar och behov. Det kommer att 

innebära ett förändrat arbetssätt och kompetensförstärkning, men också övertalighet. 

• Från den 1 maj tillhör kommunens budget- och skuldrådgivare avdelningen stöd och samordning inom 

kommunledningsförvaltningen. Verksamheten byter därmed nämndtillhörighet från socialnämnden till 

kommunstyrelsen. Budget- och skuldrådgivarna har i kontor i anslutning till Kontaktcenter. 
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Organisationsöversikt 

 

 

*Ägs genom koncernbolag.  
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma kommunens resultat och ekonomiska 

ställning per den 30 april 2021. Även volymutvecklingen inom olika verksamhetsområden sammanfattas. 

Samhällsekonomiska förutsättningar  
2020 medförde pandemin en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som 

i omvärlden. Osäkerheten var stor och därmed även kommunernas planeringsförutsättningar. Inför 2020 

var konjunkturen på väg nedåt och pandemin innebar en snabbare nedgång. Den ekonomiska aktiviteten 

i världen sjönk kraftigt under första halvåret 2020 för att sedan återhämta sig något. Under våren pekade 

samtliga prognoser på en djup och långdragen konjunktursvacka. Regeringen reagerade med en expansiv 

finanspolitik för att stimulera ekonomin. Staten införde kortpermitteringsregler och förstärkta 

arbetslöshetsersättningar vilket gjorde att skatteintäkterna inte minskade lika mycket som befarat. De 

tillfälliga statsbidragen till landets kommuner blev till slut högre än skatteintäktsbortfallet. Pandemin 

bidrog dessutom till lägre kostnader i verksamheten. Landets kommuner och regioner visade mycket 

starka ekonomiska resultat för 2020.  

Trots utökade restriktioner har nedgången i svensk ekonomi blivit mildare än befarat under de första 

månaderna 2021. Efter att svensk BNP fallit med 2,8 procent under 2020 gör SKR bedömningen att 

tillväxten landar på 3,3 procent för 2021. Det innebär att raset av BNP under 2020 förväntas hämtas hem 

under 2021. Tillväxten beror framförallt på en snabb uppgång av den inhemska efterfrågan, på 

hushållens och den offentliga sektorns konsumtion samt en uppgång av investeringarna. Pandemin är 

fortfarande långt ifrån över och prognoserna bygger på förhoppningen att återhämtningen ska tillta 

under andra delen av året.   

Tillväxten av arbetade timmar väntas bli blygsammare än för BNP även 2021 och arbetslösheten kommer 

troligtvis ligga kvar på höga nivåer under året. Arbetslösheten beräknas öka från 8,6 procent 2020 till 8,8 

procent 2021 enligt SKR:s prognos. Trots högre arbetslöshet beräknas antalet arbetade timmar öka 2021. 

Samtidigt fasas permitteringslönerna ut och uppräkningen av inkomstrelaterade pensioner blir låg. 

Sammantaget ger det en svagare utveckling av skatteunderlaget 2021 än 2020. 

Kommunen står inför fortsatt stora utmaningar. Pandemin med dess följdverkningar kommer under 

2021 att fortsätta påverka kommuner och samhället i stort. Även 2021 bedöms kommuner och regioner 

få goda ekonomiska resultat till följd av tillfälliga statsbidrag. I regeringens vårproposition presenterades 

ytterligare en rad satsningar som är kopplade till att minska effekterna av pandemin. De tillfälliga 

statsbidragen ger och har gett kommunsektorn verktyg att trygga ekonomin under den här oroliga tiden. 

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

de riktade statsbidragen driver upp kostnadsnivåer i verksamheten som sedan saknar finansiering när 

bidragen inte längre finns kvar. 

Verksamhetsrapport 

Befolkning, bostäder och näringsliv 

Befolkningsstatistiken för första kvartalet visar att antalet invånare i Katrineholms kommun har minskat med 

91 personer sedan årsskiftet. Totalt hade kommunen 34 674 invånare per 31 mars 2021. Under förra året 

bromsade befolkningsökningen in, både i Sverige och kommunen, till följd av minskad rörlighet och lägre 

födelsenetto. Så lite som den svenska befolkningen växte under 2020 har den inte gjort på femton år enligt 

Statistiska Centralbyrån. I Katrineholm ökade invånarantalet med 10 personer under 2020, vilket innebar en 

väsentligt lägre ökningstakt än de senaste åren. Under de första månaderna av 2021 har befolkningen 

minskat till följd av att fler har flyttat från än till Katrineholm samt fler avlidit än fötts under perioden. 
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Byggnation pågår av bostäder i flera områden med en variation av bostadstyper och upplåtelseformer. 

Bostadsbyggandet möjliggör både ökad inflyttning och ökad rörlighet på bostadsmarknaden framöver. 

Planarbete pågår också för ytterligare bostadsbyggande. 

Det lokala näringslivet har under de senaste åren utvecklats positivt, med nya företagsetableringar och 

ökande branschbredd. Pandemin har påverkat näringslivet i kommunen, men med stor variation mellan 

olika branscher. Kommunen har tagit fram ett stödpaket med bland annat möjlighet till anstånd med 

hyreskostnader och kommunala avgifter.  

På grund av det fortsatt allvarliga pandemiläget har en del tillsyn inom framförallt miljöskyddsområdet 

skjutits upp. Reglerna om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skärptes den 1 mars gällande 

dels serveringstid och dels antal personer per bord på serveringar i gallerior och liknande handelsplatser. 

Någon bristande efterlevnad av de skärpta reglerna har inte konstaterats. 

Arbetsmarknad 

Pandemin har påverkat konjunkturen med permitteringar, konkurser och ökad arbetslöshet som följd. Det 

har dock inte lett till något ökat inflöde till kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller försörjningsstöd. 

Under hösten och våren har istället inflödet av nya ärenden gällande ekonomiskt bistånd minskat.  

Under perioden januari till april 2021 minskade antalet hushåll med försörjningsstöd med 41 hushåll. 

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd var drygt 2,5 mnkr lägre jämfört med motsvarande period förra 

året. Antalet ärenden som avslutats per månad har varit större än antalet nya ärenden, vilket gör att det 

totala antalet hushåll med försörjningsstöd succesivt minskar. Vad gäller avslutsorsaker så är arbete och 

studier vanligast men i april sågs en tendens att fler fick pension eller annan ersättning eller bidrag. Antalet 

barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd har minskat med 69 barn. 

I samverkan med socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner bedriver Viadidakt ett aktivt 

arbete för att konvertera försörjningsstöd till anställningar. Kommunens kostnad för individens försörjnings-

stöd växlas mot att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention. De 27 

anställningar som gjordes under 2020 förväntas ge positiv effekt under 2021. Under inledningen av 2021 är 

det relativt få nya ärenden där försörjningsstöd kunnat konverteras till anställningar. 

Kommunens arbetsmarknadsverksamhet har haft öppet för deltagarnas fysiska närvaro men har fortsatt 

arbetet med anpassningar av verksamheten. Som förra året har pandemin medfört vissa utmaningar 

gällande samordningen av de kommunala feriejobben eftersom en del arbetsplatser inte har möjlighet att ta 

emot minderåriga. 

Utbildning 

Både gymnasieskolan och grundskolan har genomfört en stor del av utbildningen på distans. För 

grundskolan handlar det främst om år 7-9, men även i lägre årskurser har distansundervisning förekommit. 

Hela tiden har ett resonemang förts om hur distansundervisningen ska utformas för att få så liten negativ 

effekt som möjligt. För år 7-9 har en av åtgärderna varit att prioritera främst år 9 på plats i skolan. Inom 

gymnasieskolan har år 3 prioriterats, men med vissa undantag utifrån rektorernas bedömning. Elever med 

distansundervisning har erbjudits matlådor. Även skolbibliotekens verksamhet har påverkats men har 

anpassats efter situationen på varje skola. 

För gymnasieskolan pekar betygsprognoserna på resultat som på en generell nivå ligger på samma nivå som 

förra året. På programnivå kan det dock finnas både positiva och negativa avvikelser. Analyser av 

höstterminsbetygen i år 9 visar på många starka elever med fina betyg. Det finns dock en grupp elever som 

har höga betyg i många ämnen men som saknar behörighet i exempelvis matematik. Åtgärder har vidtagits 

för att dessa elever ska bli godkända även i detta ämne och på så sätt bli behöriga till gymnasieskolan. 

Prognosen för år 6 pekar på ett högre meritvärde än förra året. Det är dock svårt att bedöma pandemins 

effekter, då exempelvis undervisning i hemkunskap och moderna språk har skett på distans.  

Tre av kommunens förskolor hölls under en period stängda då det hade konstaterats flera fall av smitta 

bland personalen. Katrineholms förskolor har vädjat till de föräldrar som har möjlighet att hålla sina barn 

hemma från förskolan för att minska trängsel och risk för smitta. Återbetalning av förskole avgiften kommer 

att ske till de vårdnadshavare som hållit sina barn hemma under april och maj. Årets ViSKA-enkät visar på att 

barnen i förskolan känner sig trygga och att föräldrarna är nöjda med verksamheten som bedrivs i förskolan. 
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Dock ligger andelen förskollärare fortfarande under 40 procent. Kompetenshöjande åtgärder pågår och 

planeras, bland annat genom medel från integrationsfonden. 

Den öppna förskolan har hållit stängt under våren. De fritidsgårdar på landsbygden som bildningsnämnden 

ansvarar för har haft begränsat öppethållande i perioder. Även Kulturskolan och KomTek har behövt 

anpassa sin verksamhet. När det varit möjligt har undervisning skett digitalt. Antalet deltagare på KomTeks 

kurser har dock minskat under våren. 

Ökad smittspridning och skärpta regionala restriktioner har även haft en tydlig inverkan på 

vuxenutbildningen som sedan den 2 mars åter bedrivs på distans. Det påverkar framförallt elever som har 

behov av ett nära stöd i sin utbildning, bland annat studerande på de lägre studievägarna inom SFI.  

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

studenter som läser på distans. Ett särskilt team har rekryterats och verksamheten har startats upp. Målet är 

att bidra till att öka elevernas måluppfyllelse genom ett riktat och individanpassat stöd. Teamet hjälper inte 

bara till med det pedagogiska innehållet utan även med coachning och IT-stöd. 

Vård och omsorg 

Flera av de anpassningar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter som infördes under förra året 

till följd av pandemin kvarstår. Skillnaden nu är att rutiner har upparbetats och att pandemin har kunnat 

beaktas i verksamhetsplaneringen. Utifrån det är avvikelserna små gällande arbetet med resultatmålen. 

Ekonomiskt ses den största avvikelsen för hemtjänstens verksamheter. Ett riktat arbete pågår med stöd av 

ekonom och har bland annat utökats med framtagande av lokala handlingsplaner för respektive 

hemtjänstområde. För att möjliggöra att hålla avstånd har Resurscenter glesat ut i sina arbetsgrupper och de 

flesta brukare arbetar hemifrån en dag i veckan. Grupp- och servicebostäder inom LSS har därför behövt 

stärka upp sin bemanning under hela våren. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under en längre tid arbetat med att utveckla sitt kvalitetsledningssystem 

och en tydligare plattform för detta. Att synliggöra kvalitetsledningssystemet på kommunens intranät har 

inte varit möjligt och vård- och omsorgsförvaltningen behöver titta på alternativa plattformar. 

Inom socialnämndens verksamheter har det i början av året tydligt märkts att den psykiska ohälsan ökat i 

samhället och att många familjer har en svår situation. Antalet inkomna orosanmälningar gällande barn och 

unga har fortsatt att vara högt. Under perioden inkom 802 anmälningar jämfört med 627 samma period 

förra året, en ökning med 28 procent. De flesta orosanmälningar handlar om ungdomskriminalitet och våld i 

hemmet. Antalet inledda utredningar har också varit högt, 288 utredningar under perioden 2021 jämfört 

med 212 utredningar 2020 och 165 utredningar 2019. En trend har noterats att föräldrar ansöker om 

placeringar av sina ungdomar och att det i flera fall finns en koppling till funktionsnedsättningar av olika slag. 

Ungdomsmottagningen har haft ett ökat antal ungdomar som söker stöd för psykisk ohälsa kopplat till 

distansstudier. Färre ungdomar rör sig utomhus under kvällstid, vilket kan bero på begränsade öppettider på 

Perrongen och biblioteket. I samverkan med polisen har det framkommit att det finns droganvändning i en 

del ungdomsgrupper. Distansundervisning och att ungdomsverksamheter har haft stängt i perioder innebär 

att ungdomar möter färre vuxna och kan öka risken att ungdomar med riskbruk och annan social utsatthet 

inte upptäcks i tid. Att Familjecentralens öppna förskola har haft stängt kan även öka risken att föräldrar inte 

ges möjlighet till lättillgängligt och tidigt stöd i föräldraskapet. Personal från socialförvaltningen, BVC och 

folktandvården har genomfört en samverkansdag för fortsatt utveckling av tidiga och förebyggande insatser 

för barn 0-6 år. 

Under perioden har antalet biståndsinsatser inom ungdomsteamet, familjeteamet och multiteamet ökat 

med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Att multiteamet infördes under hösten 2020 har 

möjliggjort fler och bredare insatser på hemmaplan. Antalet externa placeringar för vuxna har minskat 

under perioden, från 21 i januari till 14 i april. Främsta anledningen är ökat fokus på att använda 

hemmaplanslösningar och att nya insatser utvecklats i samverkan både externt och internt. När det gäller 

externa placeringar för barn och unga har det inte skett någon motsvarande minskning under perioden, 

dock pågår planering för hemflytt i flera ärenden. 
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Kultur, idrott och fritid 

Elevhälsan har genom sina förebyggande hälsobesök uppmärksammat att många barn har slutat delta i 

organiserad idrott på grund av pandemin, vilket är ett angeläget potentiellt hälsoproblem. Undersökningen 

Liv & Hälsa Ung har visat att andelen barn och unga med övervikt och fetma har ökat i Sörmland de senaste 

åren. Det finns en oro att detta ytterligare försämras när allt färre barn deltar i organiserad idrott efter 

skolan, på kvällar och helger. 

Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom kultur- och 

idrottsområdet. Beslut har fattats om tillfälliga stängningar och uthyrningsstopp för kommunens lokaler och 

bland annat simhallen har varit stängd under hela perioden. Ett stödpaket till föreningsliv och näringsliv har 

tagits fram där bland annat möjlighet till anstånd på hyreskostnader och kommunala fakturor getts. 

Flera aktiviteter för barn och unga inom kulturförvaltningens programverksamhet har blivit inställda eller 

flyttade. Lyckliga gatornas lovverksamhet för barn och unga har anpassats men har inte kunnat 

marknadsföras eller bedrivas i normal omfattning. Under påsklovet delades pysselpåsar ut i samarbete med 

+Katrineholm. Ungdomsverksamheten Perrongen har fortsatt öppet, men endast för anmälda besökare. 

Verksamheten ser en ökad andel tjejer bland besökarna. Den planerade trygghetsfotbollen har inte kunnat 

genomföras till följd av den ökade smittspridningen. 

Kulturhuset Ängeln har varit stängt för allmänheten. Projektet Hållbar framtid, ett samarbete med förskolor i 

kommunen, har genomförts med utställning men utan att öppna för allmänheten. En film om utställningen 

har gjorts samt en digital konstworkshop. Biblioteket har arbetat mycket med informationsspridning, 

informationsförsörjning samt marknadsföring av digitala tjänster. Bibliotekets tillfälliga arbetssätt, som 

innebär att låntagare reserverar böcker som levereras utanför huvudbiblioteket, filialbiblioteken och genom 

funktionen Boken kommer, är mer resurskrävande än normalt. 

Katrineholms konsthall har varit stängd för allmänheten. Konstutställningar har genomförts som planerat 

men endast med konstpedagogisk verksamhet för skolelever och barn. Färdigställandet av konsten till 

äldreboendet Dufvegården har försenats på grund av rådande läge. Även starten av det planerade nordiska 

konstprojektet, Form in motion, har försenats på grund av restriktioner i Sverige och Norden.  

Övriga viktiga förhållanden 

Under perioden har krisledningsarbetet i samband med hantering av pandemin orsakad av covid-19 fortsatt. 

Samhällsinformation till olika målgrupper rörande pandemin har prioriterats, genom annonsering i sociala 

medier, kommersiell radio, lokal media samt kris-sms. Beslut har fattats som möjliggör digitala nämnd- och 

fullmäktigesammanträden. 

Under våren har arbetet för en trygg och säker kommun fortsatt utifrån metoden EST (Effektiv samordning 

för trygghet) tillsammans med säkerhetschef, polis och andra förvaltningar. Utifrån ett särskilt uppdrag har 

trygghetsfrämjande aktiviteter för barn och unga planerats, organiserats och genomförts, bland annat i 

kommunens skolor. Två tjänster som trygghetsvärdar har tillsatts. Trygghetsvärdarna har samordnat 

volontärer och frivilliga från föreningslivet i trygghets- och nattvandring, effektiva insatser under lov och 

riskhelger (sportlov, påsk och Valborg). Samverkan sker mellan kommunen, Polisen, +Katrineholm och 

Järnhusen för att förbättra tryggheten och säkerheten på och runt järnvägsstationen. 

Digitaliseringsavdelningen har slutfört fas ett av implementeringen av Office 365, som innebär att alla 

medarbetare inom Katrineholms kommun nu har tillgång till Office 365 i form av Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, OneDrive och Sharepoint. Nu inleds fas två, där övriga verktyg i Office 365 ska implementeras och 

analyseras, för att se om de ger ett mervärde för kommunen samt bidrar till digitalisering och effektivisering. 

Utvecklingen av kommunens löneprocess har återupptagits och förvaltningsspecifika lönestrategier har 

tagits fram. I arbetet har dialog och kommunikation om löneprocessen bidragit till ökad transparens. Behov 

av kompetensutveckling och aktiva åtgärder har upptäckts. Arbetet kommer fortsätta under året och på sikt 

bidrar till en mer jämställd och jämlik lönepolitik. 

Språktest har införts i nyrekryteringen till tjänster inom vård- och omsorgsförvaltningen och 

bildningsförvaltningen som inte kräver eftergymnasial utbildning. Syftet med språktesten är att 

säkerhetsställa att arbetsuppgifter utförs tryggt och säkert, att tillräcklig kunskap om det svenska språket 
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finns för det aktuella verksamhetsområdet och att en professionell bedömning görs gällande den språkliga 

kompetensen vad gäller läsförståelse, hörförståelse och skriftlig förmåga. 

En testmiljö för personal- och lönesystemet har installerats för att kunna genomföra GDPR-säkra 

utbildningsinsatser samt kvalitetssäkra installationer, uppgraderingar och inläsningar. Servrarna för 

löneadministrationen har setts över och tre servrar har stängts ner, vilket ger lägre kostnader för 

serverunderhåll och lagring. 

Ett digitalt pausprogram har införts på samtliga datorer i syfte att förebygga arbetsskador genom 

pausgympa under arbetsdagen. 

Efter ett halvår med nya städentreprenörer konstateras att städningen fungerar bättre, med högre 

kundnöjdhet och färre rapporterade avvikelser, vilket är särskilt viktigt under pandemin. 

Samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har utvecklats för 

att effektivisera kommunens investeringsprojekt avseende mark -och anläggningsarbeten. Den nya 

gemensamma projektorganisationen har hittills fungerat väl. 

Flera investeringsprojekt har påverkats av prishöjningar, exempelvis gällande entreprenadtjänster, bygg- och 

anläggningsmaterial, vilket medför att prioriteringar behöver göras i projekten. Ett exempel är bytet av rink i 

ishallen som skjutits fram för att underlaget ska kunna omarbetas.  

För service- och tekniknämnden har stängda offentliga restauranger vid kommunens särskilda boenden, 

stängd simhall och inställda arrangemang medfört minskade externa intäkter. 

Volymutveckling 
Pandemin har fortsatt att påverka volymerna inom kommunens olika verksamheter. I bilaga 2 redovisas och 

kommenteras nämndernas volymutveckling under januari till och med april 2021 jämfört med motsvarande 

period förra året. Några av de mest väsentliga volymförändringarna sammanfattas nedan: 

• Minskningen av antalet födda barn under 2020 har fortsatt och kommer att påverka förskolans 

verksamhet från och med i år. 

• Inom den kommunala vuxenutbildningen har volymerna ökat på gymnasial nivå men minskat på 

grundläggande nivå. Antalet SFI-elever har stabiliserats. 

• Volymerna har ökat inom den interna hemtjänsten. Den externt utförda hemtjänsten har minskat, 

främst till följd av att två utförare har avslutats. 

• Totalt sett har antalet beviljade assistanstimmar minskat till följd av att ett antal större assistansärenden 

har avslutats. Internt utförd personlig assistans enligt LSS ökade i slutet av 2020 och början av 2021 men 

minskade igen i april. 

• Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd har minskat. 

• Volymerna inom kommunens arbetsmarknadsåtgärder har minskat. Inflödet av nya deltagare anvisade 

från socialförvaltningen minskade under förra året och har sedan varit kvar på en förhållandevis låg 

nivå. 

• Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete för att minska antalet vårddygn på institution för 

barn och unga, genom ökat samarbete med öppenvården. 

• Kvinnofridsärendena är färre än prognostiserat, men förväntas öka när restriktionerna lättar. 

• I simhallen och Kulturhuset Ängeln har antalet besök minskat kraftigt till följd av pandemin. 

• Volymerna inom måltidsverksamheten har minskat, främst inom grundskola och gymnasieskola till följd 

av distansundervisning. Leveransen av matlådor till äldre har ökat. 

• Antalet bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat kraftigt. 

• Bland kommunens inkomna leverantörsfakturor har andelen e-fakturor fortsatt att öka. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Nedan sammanfattas händelser som väsentligt påverkat kommunens verksamhet och ekonomi under 

perioden eller på längre sikt. Det gäller exempelvis verksamhet som startats eller lagts ner, viktiga avtal som 

ingåtts, större investeringar som påbörjats eller färdigställts eller beslut från andra myndigheter.  

Årets första månader har till stor del präglats av pandemin, vars konsekvenser för ekonomi och verksamhet 

redovisas utförligare i andra avsnitt. 

• En ny gruppbostad inom LSS, Humlen, har startats och de första brukarna flyttade in i början av mars. 

• En ny utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) har godkänts i april. En utförare av 

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

• Inom bildningsförvaltningen har en omorganisation skett av omsorg på obekväm tid. 

• Gymnasieutredningen har fortsatt och beslut om ny organisation för introduktionsprogrammet 

programinriktat val har tagits. 

• Ett samarbetsprojekt mellan Katrineholms kommun, Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Amazon 

Web Services har presenterats för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, 

omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att 

anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö. 

• Katrineholms kommun blivit utvald att delta i ett fyraårigt pilotprojekt, Pep-kommun, som drivs av 

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

evidensbaserat och effektivt sätt kan arbeta med barn och ungas hälsa i form av fysisk aktivitet och goda 

matvanor. 

• Sedan årsskiftet är Katrineholms kommun fullvärdig medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. 

Sydarkivera kommer att hantera kommunens digitala slutarkiv. Arbete har inletts med en 

kommungemensam informationshanteringsplan som ska underlätta för digitaliseringen. 

• Genomfarten Nya Stråket har färdigställts. 

• Arbete pågår med att byta ventilationen i Safirenhuset. Verksamhet och personal har tillfälligt flyttats till 

andra lokaler. Kommunfullmäktiges sammanträden har flyttats till Tallåsaulan. 

• Arbete pågår med fortsatta investeringsprojekt på Backavallen, bland annat med byggnation av en ny 

servicebyggnad med omklädningsrum. Kompletteringar utförs inne i isarenan och på taket förbereds 

montage av solceller. Ny teknik installeras för att kunna tillvarata mer överskottsvärme från ishallen. 

• Starten av muddring i större skala i Öljaren har försenats på grund av covid-19. 

• Ett nytt intranät har upphandlats i syfte att minska kostnaderna och erbjuda organisationen en 

effektivare lösning. 

• Inom bildningsförvaltningen har upphandling av ny lärplattform genomförts och arbete med 

upphandling av verksamhetssystem påbörjats. 

• Upphandlingen av verksamhetssystem till vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen har 

avbrutits och det är oklart när en ny process kan starta. Planering för upphandling har pågått i 

samverkan med socialförvaltningen i Vingåkers kommun. Upphandlingen skulle varit klar vid årsskiftet 

2020/2021 och införandeprocessen beräknades att starta under 2021.  

• Under perioden har upphandlingar även avslutats och avtal tecknats gällande tekniska konsulter, fyra 

hantverksavtal, lätta fordon, resebyråtjänster samt inbrottslarm och passagesystem. 

• Ett nytt statsbidrag, Skolmiljarden, har införts tillfälligt 2021. Katrineholms del av bidraget kommer 

tillföras gymnasieskolan. 

• Viadidakt har beviljats 4,7 mnkr av Skolverket för att under 2021 utveckla ett lärcentrum. 
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• Regeringen har fattat beslut om statsbidraget Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården 

och omsorgen om personer med demenssjukdom. Vård- och omsorgsförvaltningen har rekvirerat 2,4 mnkr 

för insatser inom området. 

• Regeringen har fattat beslut om utökad satsning på Äldreomsorgslyftet. Vård- och omsorgsförvaltningen 

har rekvirerat 13,1 mnkr som kan användas till kompetenshöjande insatser under året. 

Äldreomsorgslyftet är tänkt att finnas kvar de två kommande åren men då i betydligt mindre omfattning.  

• Vård- och omsorgsförvaltningen har rekvirerat 2,6 mnkr från Region Sörmland gällande Nära vård. 

Övriga händelser 
Under perioden har även en del andra händelser som är värda att uppmärksammas ägt rum: 

• I januari lanserades Katrineholmskartan på webben. I kartan kan företag och privatpersoner hämta 

detaljplaner samt skriva ut enklare situationsplaner som underlag för bygglovsansökningar. I april 

lanserades också en ny intern karta som ger förutsättningar för bättre underlag och analyser. 

• Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av kommunens krisberedskapsarbete, utan några 

anmärkningar. 

• Vård- och omsorgsförvaltningen har varit regionen behjälplig med planering och genomförande av 

vaccinering av såväl brukare som personal inom kommunens verksamheter.  

• Förskolan Sörgården har under våren flyttat tillbaka till sina nyrenoverade lokaler.  

• Gymnasiesärskolan har fått tillfälliga lokaler på Nävertorpsområdet för att minska trängseln på 

Duveholmsskolan. 

• I över 20 år har Viadidakt anordnat en mässa för att informera om och inspirera till högre studier. Till 

följd av pandemin genomfördes mässan i år digitalt och pågick från slutet av mars till början av maj. 

• I mars spelades tre korta inspirationsfilmer in kring ämnet “Mat är hälsa”. Syftet är att öka medarbetares 

kunskap kring bra mat som en förutsättning för bättre psykisk hälsa. 

• I slutet av april stod det klart att Katrineholm kommer stå värd för U-VM i bandy, som spelas i Kronfågel 

Isarena i januari 2022. 

• Den nya discgolfbanan i Backaområdet håller på att iordningställas. Träd har avverkats och marken 

håller på att ställas om från skogsmark till ängs- och betesmark. 

• En minnesplats för husdjur har iordningställts vid Gatstuberg, som invigs i maj. 

• Som ett led i arbetet med att främja biologisk mångfald har tre större insektshotell invigts, föreställande 

Djulö herrgård, vattentornet på norr och Gröna kulle. 



 

Tertialrapport 2021 Katrineholms kommun  | 13 

Ekonomisk ställning 
I detta avsnitt utvärderas kommunens ekonomiska ställning gällande utfall till och med april samt prognos 

för helåret. Avsnittet innehåller en genomgång av budgetföljsamheten samt analyser av utfall och prognos 

utifrån drifts-, investerings- och exploateringsredovisningarna. 

Budgetföljsamhet 
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll.  

För årets fyra första månader uppgår kommunens totala budgetavvikelse till -5,9 mnkr. Helårsprognosen 

visar på en avvikelse mot budget på +22,8 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på 74,3 mnkr för 2021. 

Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgår till -4,6 mnkr. I nämndernas avvikelse till och med april ligger 

en för låg budget avseende kapitaltjänstkostnader, vilket påverkar nämndernas budgetavvikelser negativt 

med cirka 7,5 mnkr till och med april. Det innebär att nämndernas underliggande budgetavvikelse i själva 

verket är positiv och uppgår till +2,9 mnkr. Nämndernas samlade helårsprognos är dock negativ och uppgår 

till -19,2 mnkr. Finansförvaltningens budgetavvikelse uppgår till -1,3 mnkr samtidigt som helårsprognosen är 

+42,0 mnkr.  

Socialnämnden visar den största negativa avvikelsen både till och med april och i helårsprognosen. 

Socialnämnden har under de senaste åren redovisat stora underskott och åtgärdsplaner är upprättade och 

påbörjade. Service- och tekniknämndens underskott är en följd av intäktsbortfall på grund av pandemin. De 

största positiva avvikelserna står kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden för. Kommunstyrelsens 

positiva avvikelse mot budget både i utfall och i prognos förklaras bland annat av minskade personal-

kostnader till följd av vakanser och sjukfrånvaro samt att aktiviteter inte har kunnat genomföras enligt plan. 

Vård- och omsorgsnämndens positiva avvikelse beror på retroaktiva intäkter för 2020. 

Pensioner, semesterlöneskuld och personalomkostnader visar en negativ avvikelse till och med april men 

helårsprognosen är att kostnaderna kommer rymmas inom ramen. Denna skillnad beror dels på en stor 

kostnad för pensioner i april, dels på ett minskat uttag av semesterdagar jämfört med tidigare år. 

Budgetavvikelsen för skatter och utjämning är positiv både för perioden och i helårsprognosen. När 

budgeten beslutades var osäkerheten stor kring hur pandemin skulle påverka skatteintäkterna. Effekten blev 

mindre negativ än befarat. 

En mer fullständig redovisning av avvikelserna finns i avsnittet ekonomiskt utfall enligt driftredovisningen. 



 

14 |  Tertialrapport 2021 Katrineholms kommun 

Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen 

 Redovisat jan - apr 2021      

Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto 

Budget 

jan-apr 

2021 

Avvikelse 

jan-apr 

2021 

Redovisat 

jan-apr 

2020 

Budget 

2021 

Prognos 

avvikelse 

2021 

Kommunfullmäktige/ 

politisk ledning 0 -2 859 -2 858 -4 087 1 228 -4 006 -11 656 100 

Kommunstyrelsen 22 910 -78 352 -55 442 -59 512 4 070 -65 221 -196 773 4 800 

Bygg- och miljönämnd -1 -145 -145 -223 78 -178 -670 0 

Service- och tekniknämnden 52 627 -93 805 -41 178 -36 966 -4 212 -38 482 -121 300 -3 300 

Socialnämnden 7 741 -81 687 -73 945 -63 548 -10 398 -63 129 -191 735 -23 000 

Kulturnämnden 2 465 -16 603 -14 138 -13 684 -454 -14 056 -43 205 0 

Bildningsnämnden 268 468 -562 612 -294 145 -295 977 1 832 -285 063 -901 479 200 

Vård- och omsorgsnämnden 72 265 -319 902 -247 637 -250 155 2 518 -233 523 -786 613 2 200 

Viadidaktnämnden 15 078 -33 611 -18 533 -19 297 764 -20 790 -63 896 0 

Räddningstjänst 0 -10 732 -10 732 -10 666 -66 -10 932 -32 010 -200 

Summa nämnder 441 554 -1 200 308 -758 754 -754 115 -4 639 -735 381 -2 349 337 -19 200 

Skatter och utjämning 808 770 0 808 770 789 578 19 191 763 718 2 369 683 39 000 

Statsbidrag 10 917 0 10 917 5 148 5 769 0 15 449 5 800 

Pensioner/semesterlöne-

skuld/personalomkostnad 0 -81 836 -81 836 -52 171 -29 665 -83 825 -29 685 0 

Övrig finans 19 422 -1 435 17 987 14 540 3 447 11 286 45 398 -2 800 

Summa finans 839 108 -83 271 755 837 757 094 -1 257 691 178 2 400 845 42 000 

RESULTAT 1 280 662 -1 283 579 -2 917 2 979 -5 897 -44 203 51 509 22 800 

Prognostiserat resultat 2021            74 309   

Helårsprognosen i april är för Katrineholms kommun är ett resultat på 74,3 mnkr vilket är en positiv 

avvikelse mot budget om 22,8 mnkr. Resultatet för januari till april 2021 uppgår till -2,9 mnkr, vilket är en 

negativ avvikelse mot budget på -5,9 mnkr.  

Kommunens driftsredovisning är uppdelad i två områden; nämnder och finans. 

Den stora skillnaden mellan utfall och prognos ligger på finansen. Finansen visar på en positiv prognos och 

nämnderna på en sammanlagd negativ prognos där socialnämnden är den nämnd som sticker ut negativt. 

Nämnder 

Nämnderna visar en negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr till och med april och en helårsprognos på  

-19,2 mnkr. På nämnderna finns det en budget för kapitaltjänstkostnader som blivit felaktigt periodiserad till 

och med april och är för låg för perioden. Det kommer att justeras för året men påverkar nämndernas 

budgetavvikelser negativt med cirka 7,5 mnkr till och med april. Nämndernas underliggande budgetavvikelse 

är i själva verket positiv och uppgår till +2,9 mnkr. Socialnämnden visar på den största negativa avvikelsen 

både gällande utfall och prognos.  

För kommunfullmäktige och politisk ledning är utfallet till och med april en positiv avvikelse på +1,2 mnkr, 

prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +0,1 mnkr för helåret.  

Kommunstyrelsens resultat visar på en avvikelse mot budget på +4,0 mnkr, exkluderas kapitaltjänsten 

hamnar avvikelsen på +7,2 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till +4,8 mkr. Den positiva avvikelsen beror 

bland annat på minskade personalkostnader till följd av vakanser och sjukfrånvaro samt att aktiviteter inte 

har kunnat genomföras enligt plan. Det beror också på minskade kostnader av serverunderhåll och lagring, 

ökade intäkter för bygglovsansökningar samt en återbetalning för kollektivtrafiken för föregående år. 
Avvikelsen kan komma att ändras beroende på hur stor del av planerade aktiviteter som kan genomföras 

senare under året. Det krävs en fortsatt uppföljning av kostnader för att stämma av eventuella avvikelser 

mot budget. Det finns en osäkerhet om hur stora avvikelserna kommer att bli för minskade intäkter inom 

kollektivtrafiken och p-platser. Dessutom har redovisningsprinciperna för exploateringar förändrats, vilket 

kommer att påverka driften. Inför kommande år finns behov av att anpassa budgeten för exploateringar till 
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förändrade redovisningsprinciper. 

Service och tekniknämnden visar en negativ avvikelse mot budget på -4,2 mnkr, exkluderas kapitaltjänsten 

blir avvikelsen -0,7 mnkr.  Det prognostiserade resultatet för helåret är -3,3 mnkr. För att minska effekten av 

pandemin har ett antal åtgärder vidtagits. Då simhallen hållits stängd för allmänheten och arbetsuppgifterna 

därmed varit färre har enheten sportcentrum deltagit i det kommunövergripande säkerhetsarbetet i 

gruppen för barn och unga. Personal har även lånats ut till omlastningscentralen. Även inom mat och 

måltiders verksamheter har personalomflyttningar gjorts då vissa kök varit stängda eller har haft färre 

besökare. Detta för att minska kostnader för vikarieanskaffning. Den negativa prognosen beror på 

intäktsbortfall för sportcentrum och mat och måltider. Prognosen är beräknad på att nuvarande 

pandemiläge råder till och med augusti och att verksamheterna därmed återgår till normalläge.  

Socialnämndens redovisar en negativ avvikelse mot budget på -10,4 mnkr. Helårsprognosen uppgår till  

-23,0 mnkr. Den största negativa avvikelsen avser placeringar inom HVB-vård för barn och unga men 

placeringarna för vuxna visar också på en negativ avvikelse. Kostnaderna för enskilda placeringar har ökat. 

För att minska placeringskostnaderna har hemtagning påbörjats genom att vuxna erbjuds hjälp på 

hemmaplan. Kostnaden för placeringar beräknas därför minska under kommande månader och minska 

budgetavvikelsen på helåret. Även försörjningsstöd bidrar till den negativa avvikelsen mot budget. 

Kostnaderna har dock minskat under årets första fyra månader i jämförelse mot samma period 2020 och 

prognosen visar på en minskning på 4,5 mnkr för helåret. Socialnämnden fick inför budget 2020 i uppdrag 

att inom två år arbeta bort underskottet som redovisades 2019. I budget 2021 förlängdes uppdraget med ett 

år, så att det även omfattade 2022. I och med detta fick socialnämnden ett extra tillskott om 10 mnkr i 

budget fram till och med 2022. Genomförda kostnadsminskningar har inte varit tillräckliga och målet har inte 

uppnåtts. Ytterligare åtgärder krävs för att nå ett resultat i balans.  

Kulturnämndens avvikelse mot budget uppgår till -0,5 mnkr, med kapitaltjänsten borträknad blir avvikelsen -

0,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett resultat i balans med budget. Avvikelsen för perioden förklaras 

framförallt av att större delen av projekt-och och grundbidrag till föreningar är utbetalt för hela året.   

Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +1,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet 

för helåret är +0,2 mnkr. För att prognosen ska hålla behöver effektiviseringskravet på interna verksamheter 

verkställas. Den största negativa avvikelsen i prognosen avser ökade kostnader för gymnasieelever i andra 

kommuner. Det vägs i dagsläget upp av positiva prognoser inom bland annat förvaltningsledning, förskola 

och gymnasieskola. Förskolans prognos avser ökade intäkter för barn i förskolan under slutet av våren på 

några förskolor och ökade intäkter från statsbidraget för mindre barngrupper. Katrineholms gymnasieskolas 

positiva prognos beror på att för flera gymnasieprogram har personalkostnaderna varit lägre än beräknat. 

Det beror på att det har varit mycket sjukskrivningar, främst på grund av pandemin. Eftersom 

distansundervisning har bedrivits har det inte varit möjligt att ta in vikarier. Kommunens grundskolor 

inklusive grundsärskolan prognostiserar just nu en negativ avvikelse. Det förklaras främst av färre elever till 

hösten än vad som tidigare prognostiserats. De skolor som i dagsläget prognostiserar en negativ avvikelse 

mot budget behöver vidta åtgärder för att minska sina kostnader. I vårbudgeten aviserades mer pengar till 

skolorna via Skolmiljarden, vilket kan komma att påverka prognosen framöver. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +2,5 mnkr, exkluderas 

kapitaltjänstkostnaderna blir avvikelsen +2,9 mnkr. Den största negativa avvikelsen till och med april avser 

den kommunalt utförda hemtjänsten som även visar på en kostnadsökning i jämförelse mot föregående år. 

Alla hemtjänstområden har upprättat handlingsplaner för att komma tillrätta med det underskott som 

uppkommit i år jämfört med förra året. Under mars har det inkommit medel för återsökning gällande 

merkostnader för covid-19 som avser 2020. Ytterligare en avvikelse som påverkat resultatet är retroaktiv 

intäkt för personlig assistans som avser 2020. Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse på +2,2 mnkr till 

följd av de av överskjutande medlen från 2020. 

Viadidaktnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +0,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet 

för helåret följer budget. Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse som bland annat beror på lägre 

personalkostnader än budgeterat. Delar av de ordinarie tjänsterna finansieras av projektmedel och under 

året kommer därför tidsbestämda anställningar att göras. Det innebär att personalkostnaderna kommer 

motsvara budgeterade medel vid årets slut. Vuxnas lärande visar ett positivt resultat som delvis beror på 

externa intäkter kopplade till ESF-projekt och utbetalningar från Skolverket. Köp av externa distansutbild-
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ningar har inte nyttjats i den utsträckning som planerats. Arbetsmarknad har arbetsmarknadsanställningar 

från föregående år som bidrar till överanställning i början av året. Det kommer att rätta upp sig till årets slut. 

Finans 

Finansen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om +42,0 mnkr, utfallet till och med april visar på en 

budgetavvikelse på -1,3 mnkr. Att det skiljer så mycket mellan utfall och prognos förklaras framförallt av 

stora negativa avvikelser mot budget avseende pensionskostnader och kostnader för semesterlöneskuld i 

april. Det förklaras också av att det finns budget för nyproducerade lokaler på finansen som ska fördelas ut 

till nämnd i samband med att lokalerna tas i bruk. Pensionskostnaderna ligger för perioden över budget på 

grund av en engångskostnad utifrån förändringar i beräkningsmetoden. Uttaget av semesterdagar är för 

perioden lägre jämfört tidigare år, vilket medfört att semesterlöneskulden är högre än budgeterat. Under 

sommaren förväntas semesterlöneskulden att minska och därefter följa budget. 

Under hösten 2020, då budgeten beslutades, var osäkerheten stor och prognoserna varierande gällande 

skatteintäkter och utjämning på grund av pandemins effekter. Prognoserna visar nu på betydligt högre 

skatteintäkter vilket ger en positiv avvikelse både gällande utfall till och med april och i helårsprognosen. 

Det riktade statsbidrag som kommunen får avseende ersättning för sjuklönekostnaden redovisas på 

finansen. Då utfallet är ovisst är prognosen satt till utfallet, intäkten kommer med största sannolikhet bli 

högre men prognosen är satt utifrån försiktighetsprincipen.  

I helårsprognosen för finansen finns även kostnaden för det engångsbelopp som ska betalas ut till lärare, 

skolledare och studie- och yrkesledare som omfattas av Skolavtal 21. Engångskostnaden kommer att belasta 

finansen och inte aktuella nämnder.  

Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt investerings- och 
exploateringsredovisningen 

Investeringar 

Nämnd 

Utfall per 

30/4 2021 

Budget 

helår 2021 

Kvar av 

årets 

budget 

Prognos 

avvikelse 

helår 2021 

Kommunstyrelsen -5 332 -36 697 31 365 516 

 varav kommunledningsförvaltningen -872 -16 640 15 768 516 

 varav samhällsbyggnadsförvaltningen -4 460 -20 057 15 597 0 

Service- och tekniknämnden -14 452 -78 941 64 489 1 400 

 varav projekt Backavallen -12 639 -39 300 26 661 0 

Socialnämnden -385 -3 481 3 096 1 600 

Kulturnämnden -1 086 -4 131 3 045 0 

Bildningsnämnden -2 753 -21 010 18 257 4 000 

Vård- och omsorgsnämnden -5 371 -19 282 13 911 3 270 

Viadidaktnämnden -446 -504 58 0 

Summa -29 825 -164 046 134 221 10 786 
 

Av kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna har 18,2 procent nyttjas fram till sista 

april. Under perioden har ett flertal projekt startats och fortskrider enligt plan. Prognosen visar att över 

93 procent av investeringsbudgeten kommer nyttjas under året.  

Projekt Backavallen är inne på etapp två med bland annat byggnation av servicebyggnad. Bildningsnämnden 

upphandlar en lastbil och cirkusplatsen byggs om för att bli en plats för övningskörning. Vård- och 

omsorgsförvaltningen största investering är inventarier till Dufvegården med en budget på 13 mnkr, 

projektet löper på enligt plan. De förvaltningar som har i plan att upphandla nya verksamhetssystem under 

2021 skjuter upp det till 2022 eller senare, därav positiva prognoser för bildningsnämnden, socialnämnden 

och vård- och omsorgsnämnden.  
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Exploateringar 

Huvudprojekt 

Utfall per 

30/4 2021 

Budget 

helår 2021 

Kvar av 

årets 

budget 

Prognos 

avvikelse 

helår 2021 

Exploateringar 3 767 -127 800 131 567  

Summa 3 767 -127 800 131 567  
 

Utfallet för perioden är positivt eftersom intäkter för försäljning av tomter och mark har överstigit 

kostnaderna under perioden. Vissa intäkter och kostnader som för året är budgeterade som investeringar/ 

exploateringar kommer påverka driften på grund av att redovisningsprinciperna har ändrats. Det gör det 

svårt att ange någon prognos men avvikelser kommer uppstå.  

Avsatta medel 
Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. 

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en så kallad integrations-

fond samt tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-

utjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för resultat-

utjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. Av 2020 års resultat avsattes 

ytterligare 66,6 mnkr. Den totala avsättningen till RUR uppgår därefter till 83,6 mnkr. 

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett 

åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för 

framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrationsverket 

avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. I kommunens övergripande plan med budget 

2021-2023 togs beslut om att under 2021 använda 11,8 mnkr av integrationsfonden.  

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med 

årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda 

framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Dessa medel påverkar resultatet när 

de används. 

De avsatta medlen uppgick den 31 december 2020 till totalt 80,2 mnkr. Efter avsättning av årets resultat till 

RUR uppgick de avsatta medlen till totalt 146,8 mnkr inför 2021. Till dessa har årets avsättningar till 

integrationsfonden adderats.  

Totalt uppgår kommunens avsatta medel till 148,3 mnkr per 30 april 2021. Beaktat att det i övergripande 

plan med budget 2021-2023 reserverades 11,8 mnkr för olika satsningar under 2021 (varav 0,2 tkr har 

använts hittills) finns det i dagsläget 136,7 mnkr kvar att besluta om. 

Avsatta medel, mnkr 30 april 2021 

RUR 83,6 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 29,4 

    varav reserverade för satsningar 2021 11,6 

TOTALT 148,3 

Kvar att besluta om 136,7 
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Väsentliga personalförhållanden 
Kommunens personalarbete utgår från de personalpolitiska målen i kommunplan 2019-2022 och det 

reviderade personalpolitiska programmet som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2020. 

Personalkostnader & personalstyrka 
Kommunens lönekostnader har ökat med drygt 28 mnkr jämfört med motsvarande period 2020. Ökningen 

är till största del en följd av löneöversyn för både 2020 och 2021 samt fler årsarbetare.  

Kommunens totala kostnad för övertid ökade något jämfört med föregående period. För flera förvaltningar 

har pandemin inneburit att ordinarie arbete har avstannat eller till och med uteblivit, medan det inom andra 

verksamheter inneburit en högre personalbemanning. 

Antalet årsarbetare har ökat med motsvarande 80 heltidstjänster jämfört med motsvarande period förra 

året. Som en följd av att de riktade statsbidragen minskades inför 2020 fick verksamheter ställas om och 

antalet årsarbetare minskade. Under 2020 och inför 2021 har statsbidragen, såväl riktade som generella, 

ökat och antalet årsarbetare har blivit fler. Den särskilda satsningen på åtgärdsanställningar har också 

inneburit fler årsarbetare. De åtgärdsanställda ingår inte i redovisningen av antalet månadsanställda. 

Andelen timanställda har ökat något jämfört med 2020. Inom delar av kommunen har behoven av 

bemanning genom timvikarier ökat på grund av högre sjukfrånvaro och ändrade restriktioner vid symptom 

på covid-19. Skillnaderna är stora mellan olika förvaltningar. Vård- och omsorgsförvaltningen har en hög 

andel timvikarier och åtgärder för att minska andelen timanställda kommer att vidtas. Majoriteten av 

bildningsförvaltningens timvikarier hyrs in från extern part sedan 2019 och syns inte i statistiken. Det gör att 

nyckeltalet för timvikarier inte är jämförbart. 

Även antalet månadsanställda har ökat. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har en ny gruppbostad 

startats och vissa förstärkningar har skett inom särskilt boende för äldre.  

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 580 039   551 985   

Kostnad övertid inkl mertid, andel av 

lönekostnader totalt (%) 

1/1-30/4 0,4%   0,3%   

Årsarbetare, antal omräknade heltider 1/1-31/3 3 266,8 2 549,4 717,4 3 188 2 497 691 

Timanställda, andel av totalt antal 

årsarbetare (%) 

1/1-31/3 6% 5,7% 7% 5,8% 5,3% 7,8% 

Månadsanställda, antal 30/4 3 314 2 605 709 3 259 2 584 675 

Medarbetarskap & ledarskap 
Med utgångspunkt från de analyser som gjorts utifrån den HME undersökning som genomfördes i slutet av 

2020 har varje förvaltning utarbetat handlingsplaner. Syftet med handlingsplanerna är att utveckla och 

förbättra.  

Med finansiering från Omställningsfonden (KOM-KR) har en större utbildningssatsning i förändringsledning 

genomförts för alla kommunens chefer under våren, tre halvdagar under ledning av Anders Lundin. Exempel 

på ytterligare åtgärder för att stärka ledarskapet är införandet av chefsforum inom vård- och omsorgs-

förvaltningen samt arbetet kring effektfullt ledarskap inom bildningsförvaltningen. 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 
Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande 

period 2020, ökningen syns för både kvinnor och män. Störst ökning ses inom vård- och 

omsorgsförvaltningen, där andelen ökat från 62,9 till 67,3 procent. Andelen har ökat för såväl kvinnor som 

för män men skillnaden är fortsatt stor mellan könen avseende val av sysselsättningsgrad. Inom Viadidakt 
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har andelen månadsanställda som arbetar heltid minskat något. Det förklaras av deltidsanställningar inom 

tidsbegränsade projekt, samt deltidsanställningar som uppkommer när en anställd under en period delar sin 

tid mellan ordinarie tjänst och ett projekt. I det senare fallet redovisas anställningen som två 

deltidsanställningar. Det har även bidragit till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 

månadsanställda som arbetar deltid har minskat. 

Antalet tillsvidareanställda som under våren avslutat sin anställning på egen begäran har minskat jämfört 

med 2020. Inom socialtjänsten är personalomsättningen dock relativt hög. I syfte att minska omsättningen 

har förvaltningen påbörjat en dialog för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar. 

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Månadsanställda som arbetar heltid, 

andel (%) 

30/4 79,4% 76,9% 88,4% 77,7% 75% 87,9% 

Månadsanställda med heltidsanställning 

som har valt att arbeta deltid, andel (%) 

30/4 16,5% 19,1% 7% 18,3% 21% 7,8% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid (%) 

30/4 73,9% 75,2% 64,6% 74,3% 75,4% 65,7% 

Tillsvidareanställda som slutat på egen 

begäran, antal 

1/12-31/3 50   64 51 13 

Tillsvidareanställda som gått i pension, 

antal 

1/12-31/3 17   15 14 1 

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 
Även inledningen på 2021 har präglats av pandemin. Då mätperioderna som jämförs båda har påverkats av 

pandemin är resultatet inte jämförbart med ett normalår.  

Sjuklönekostnadernas andel av de totala lönekostnaderna har minskat, vilket sannolikt är en effekt av 

vaccineringen av vårdpersonal och äldre brukare. Däremot har det skett en ökad smittspridning bland barn 

och unga, vilket har påverkat sjukfrånvaron inom förskola och skola under årets första månader. Till följd av 

detta har förskolor periodvis hållits stängda och distansundervisning inom gymnasieskolan fortsatt. Totalt 

har sjukfrånvaron ökat, särskilt för kvinnor. Den ökade sjukfrånvaron kan även vara en indikation på att 

rådet att stanna hemma vid minsta symptom har följts. 

Andelen tillsvidareanställda som haft högst fem sjukfrånvarodagar under de senaste tolv månaderna, det vill 

säga frisktalet, ligger dock kvar på ungefär samma nivå som förra året. Något som inte syns i statistiken är 

det man kallar sjuknärvaron. Då det är enklare att arbeta hemifrån med lätta förkylningssymptom finns det 

skäl att anta att sjuknärvaron har ökat. 

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 

1/1-30/4 2,6%   3,3%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 

högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 

månaderna (%) 

1/5-30/4 45,7% 43,6% 54,7% 46,4% 44,6% 54,2% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-28/2 7,8% 8,4% 5,7% 7% 7,4% 5,5% 
 

  



 

20 |  Tertialrapport 2021 Katrineholms kommun 

För att kunna följa sjukfrånvarons utveckling under pandemin har en kompletterande rapport tagits fram, se 

diagram nedan. Diagrammet visar att sjukfrånvaron i början av 2021 faktiskt var lägre än före pandemin 

2019. I mars 2021 sågs en mindre ökning av sjukfrånvaron, men långt ifrån den kraftiga ökning som skedde 

vid motsvarande tid 2020. 

 

Diagrammet visar aktuell sjukfrånvaro totalt. Redovisas per sjukorsak inkl. långtidssjukskrivningar (en person kan förekomma två gånger 

i underlaget). 

Jämställdhet 
Heltid som norm är viktigt för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv och samhälle. Av kommunens 

månadsanställda är det en betydligt högre andel av männen som arbetar heltid, 88,4 procent jämfört med 

76,9 procent av kvinnorna. Jämfört med förra året har dock andelen som arbetar heltid ökat något mer bland 

kvinnor än män, vilket tyder på att skillnaderna minskar på sikt. 

Gällande uttag av VAB (vård av barn) är det fortfarande skillnad mellan könen, men skillnaden har minskat 

jämfört med motsvarande period förra året. VAB utgör 1,1 procent av kvinnornas årsarbetstid och 0,7 

procent av männens. Totalt sett har uttaget av VAB minskat något som andel av den totala årsarbetstiden. 

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Månadsanställda som arbetar heltid, 

andel (%) 

30/4 79,4% 76,9% 88,4% 77,7% 75% 87,9% 

VAB-tid, andel av total årsarbetstid (%) 1/1–30/4 1% 1,1% 0,7% 1,2% 1,3% 0,8% 
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Förväntad utveckling 
Samhällsekonomisk utveckling 
Trots den förväntade återhämtningen förblir lågkonjunkturen djup 2021 och arbetslösheten förväntas uppgå 

till närmare 9 procent, i genomsnitt. När arbetslösheten stiger får nya studenter svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Liksom vid tidigare lågkonjunkturer kommer sannolikt antalet som studerar att öka och 

även tiden för studier att bli längre, vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år. 

Det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig.  

En balans på arbetsmarknaden förväntas att nås först 2024, då med en högre jämviktsarbetslöshet på 

7,5 procent. 

Statens skuld som andel av BNP har minskat under en lång period. Kommuner och regioner har dock haft 

en successivt stigande skuld, som kan förklaras av befolkningsökningar för grupperna äldre, barn och unga, 

vilket drivit upp kostnadsökningarna. Stora investeringsbehov i skolor, förskolor, sjukhus, VA-anläggningar 

och äldrebostäder har dessutom ökat kostnaderna. Under pandemiåret har stora statliga satsningar gjorts 

för att stötta kommuner. Detta gav ett positivt finansiellt sparande för kommunsektorn 2020. Utmaningarna 

att finansiera de ökade investeringsbehoven finns fortfarande kvar åren framöver.  

De tillfälliga förstärkningarna från staten kommer att minska åren framöver, vilket kommer att ge snabb 

nedgång i resultaten. Den demografiska utvecklingen kommer att medföra betydande utmaningar och få 

långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både effektivisera 

verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. 

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster 

ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska 

svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Behoven av välfärd ökar med cirka en procent per 

år under den kommande tioårsperioden, främst är det äldreomsorgen som har ett ökande behov men 

behov finns även för förskola och skola. Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under 

de senaste decennierna ökat i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska 

utvecklingen, främst till följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att 

vara möjlig i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med 

välfärdsbehoven. 

En rad åtgärder har diskuterats för att möta den demografiska utmaningen, såsom höjda skatter, höjda 

avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare 

tid har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är ett sätt 

att bromsa ökade behov och bidra till bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det är inte troligt att någon 

enskild åtgärd räcker, däremot kan många bidrag från en rad olika åtgärder räcka för att klara utmaningen. 

Utveckling och planerade åtgärder i Katrineholm 
Konjunkturen har påverkat kommunen och arbetslösheten uppgick vid utgången av april till 10,0 procent, 

vilket är väsentligt högre än riket (8,2 procent). Arbetslösheten har dock minskat något sedan årsskiftet. 

Jämfört med april 2020 är arbetslösheten i såväl Katrineholm som i riket relativt oförändrad. I Katrineholm 

har dock ungdomsarbetslösheten ökat med drygt en procentenhet, från 14,4 procent 2020 till 15,5 procent 

2021. I riket har den däremot minskat något, från 10,8 procent 2020 till 10,5 procent 2021.   

Med en minskad smittspridning kommer kommunorganisationen under året att återgå till en mer normal 

verksamhet, eller det nya normala. Förändrade arbetssätt och distansarbete kommer med all sannolikhet att 

fortsätta. Ett förändrat arbetssätt kommer bland annat att påverka hur och när vi möts, lokalernas framtida 

utformning och omfattning samt resmönster. Organisationen behöver anpassas och i viss mån formas om. 

Det är viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till exempel kan få 

negativa effekter på barn- och ungdomars mående och hälsa. Samtidigt är det viktigt att de lärdomar och 

möjligheter som arbetet kring pandemin har skapat tas tillvara. 
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För närvarande pågår åtgärder för att minska smittspridningen inom alla verksamheter. Idrottshallar, simhall 

och bibliotek har till stora delar varit stängda för allmänheten under perioden. Möten och utbildningar hålls 

digitalt där det är möjligt. De medarbetare som har möjlighet, arbetar hemifrån. Distansundervisning sker 

både i skolan och för Viadidakt. Vid distansundervisning prioriteras åk 9 att vara på plats i skolan så att de 

stödinsatser som påbörjats i främst i matematik kan fortgå. Även individuella stödinsatser för elever i år 9 

kan på detta sätt fortgå. För gymnasieskolan prioriteras årskurs 3 samt yrkesprogram och vid behov 

undervisning på plats för vissa elever. Ambitionen är att genomföra återgång till att bedriva vuxenutbildning 

på plats så snart detta är möjligt, där de som har störst behov av ett nära stöd i undervisningen ska 

prioriteras först.  

Planering och genomförandeplaner görs för att kunna nyttja de nya riktade statsbidragen. Inom 

äldreomsorgen finns statsbidrag för att öka kompentensen genom äldreomsorgslyftet, för att motverka 

ensamhet bland äldre och kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Regering och 

riksdag har också fattat flera beslut för att få fler vuxna att utbilda sig, vilket ger extra medel för Viadidakt.  

I kombination med den samhällsekonomiska utvecklingen kan detta leda till en ökning av inflödet till 

Komvux. De ökade anslagen för sommar- och ungdomsjobb bidrar till en extrasatsning för ungdomar. Även 

skolan kommer under året få riktade statsbidrag. 

Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt för att nå målet ekonomi i balans. Det största utmaningen har 

socialförvaltningen. Planerade åtgärder finns, bland annat förändrade arbetssätt för att minska antalet 

placeringar och nå en hållbar minskning över tid, enbart använda upphandlade HVB-hem, utreda ärenden 

och polisanmäla där bidragsbrott misstänks, sänkta ersättningsnivåer till familjehem utifrån SKR:s riktlinjer 

samt fortsätta att rekrytera egna familjehem för att kunna minska behovet av konsulentstödda familjehem. 

Viadidakt och socialförvaltningen fortsätter också arbetet med att analysera förutsättningarna för hur fler 

personer ska komma i egen försörjning, bland annat genom att försörjningsstöd konverteras till lön. 

För ökad måluppfyllelse inom skolan har en rad åtgärder upprättats. Insatser hat tagits fram och kommer 

följas upp kopplat till fyra prioriterade mål; alla elever i Katrineholms kommun tar gymnasieexamen, chefer i 

bildningsförvaltningen är effektfulla, verksamheten bedriver ett offensivt kvalitetsarbete, verksamheten 

genomsyras av innovation och nytänkande. Tillsammans med andra förvaltningar kommer 

utvecklingsområden identifieras och förslag på åtgärder tas fram som kan effektivisera verksamheten och 

minska interna kostnader.  

Inom vård- och omsorgsförvaltningen görs särskilda insatser för hemtjänsten för att få ner kostnaderna, 

bland annat genom bemanning och schemaplanering. Det är oklart hur pandemin kommer påverka 

kostnaderna under resterande del av 2021. 

Utöver pandemin och lågkonjunkturen är finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen de 

främsta utmaningarna för Katrineholms kommun framöver, liksom för övrig offentlig sektor. Historiskt har 

ökade ambitionsnivåer, statliga som kommunala, inneburit att kostnadsökningen varit högre än vad som 

varit motiverat utifrån demografi. Det kan också ses i Katrineholms kommun. Med ökade nationella krav 

kommer samtidigt kostnaderna att öka ytterligare. En rad lagändringar utreds och bereds för närvarande 

inom Regeringskansliet som, om de genomförs, kommer få stor påverkan på kommunens verksamheter.  

Det gäller bland annat ny socialtjänstlag och flera förslag som påverkar grundskola, vuxenutbildning och sfi. 

Trots befolkningsminskningen under första kvartalet 2021 förväntas befolkningen i Katrineholm att fortsätta 

öka. Fler invånare påverkar samtidigt efterfrågan på kommunal verksamhet, bostäder, vatten och 

renhållning med mera. Prognoser för den demografiska utvecklingen i Katrineholm visar att antalet barn och 

unga samt äldre ökar betydligt mer jämfört med befolkningen i yrkesverksam ålder. Det innebär att färre 

personer ska försörja fler och att konkurrensen om arbetskraften ökar. De ökande volymerna i de 

kommunala verksamheterna bidrar också till ökad efterfrågan på arbetskraft. För att möta och klara 

kompetensförsörjningen behöver fler komma in på arbetsmarknaden och fler jobba mer tid.  

För att säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, krävs flera åtgärder:  

• Hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar, 

förändrade arbetssätt och digitalisering 

• Minimera och prioritera investeringar för att dämpa avskrivningskostnaderna och öka 

självfinansieringsgraden 
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• Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa för kommunens medarbetare 

• Höja sysselsättningsgraden för anställda och ge förutsättningar att förlänga arbetslivet 

• Förbättra skolresultaten 

• Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre folkhälsa, med särskilt fokus på barn och unga 

• Öka anställningsbarheten bland kommunens invånare 

För att möta kommande utmaningar är det också viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin 

attraktionskraft både som plats och som arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda 

arbetsmiljöer, hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är områden som är viktiga för att 

fler ska söka jobb, bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
I tabellen redovisas aktuell status för de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i övergripande plan 

med budget 2021-2023. I redovisningen används dessa symboler: 

   Pågår 

   Genomfört 

Status Uppdrag Kommentar 

 
Införa kompetenshöjande 

aktiviteter inom 

försörjningsstödet med krav på 

daglig närvaro 
SOCN, VIAN 

Under perioden januari till och med april har 41 personer anvisats av 

socialförvaltningen till en daglig aktivitet inom ramen för det särskilda 

uppdraget. Viadidakts insats har bland annat bestått av samhällsinformation, 

hälsa och livsstil samt träning i svenska språket. Mer än hälften av deltagarna 

har efter avslutad insats fortsatt till Viadidakts ordinarie 

arbetsmarknadsinsatser eller studier.  

Närvaron har varit hög för vissa individer, men i genomsnitt legat under 50 

procent. Under perioden har tio hela avslag samt femton delavslag gjorts på 

ansökningar om försörjningsstöd till följd av frånvaro, vilket innebär drygt 

114 tkr i som inte beviljats.  

Antalet deltagare är färre än vad som förväntades i planeringsskedet. Hur 

insatsen kommer att utformas under resten av året är beroende av hur 

inflödet utvecklas. 

 
Kartlägga och sätta stopp för 

felaktiga utbetalningar och 

välfärdsbedrägerier 
SOCN 

Rekrytering av handläggare påbörjades i november 2020 och har förlängts 

vid flera tillfällen. Ny annons är ute och förväntas leda till anställning i juni. 

Arbetet är påbörjat genom en tillfällig intern omfördelning av 

arbetsuppgifter.  

Rutiner för handläggningen har tagits fram. Samverkan med polisen har 

inletts och fortsätter genom en nystartad länsgemensam samverkan. För 

närvarande utreds tre ärenden för misstänkt bidragsbrott. Planeringen är att 

samtliga ärenden inom försörjningsstöd ska granskas under året. 

 
Trygghetsskapande åtgärder för 

barn och unga 
BIN, KS 

Det uppsökande fältarbetet bland ungdomar har intensifierats både i skolan 

och på fritiden, med fokus på otrygga platser och platser där ungdomar 

samlas samt ”riskhelger”, exempelvis vid sportlov, påsklov och valborg. Två 

trygghetsvärdar finns sedan början av året anställda under säkerhetschefen. 

Trygghetsvärdarna arbetar till stor del mot kommunens grundskolor, främst 

mot Järvenskolan. 

Arbetet samordnas av säkerhetsenheten och sker i samverkan med skolor, 

Ungdomsteamet, Perrongen, Lyckliga gatorna, Polisen samt trygghets- och 

nattvandrargrupper. Arbetet planeras utifrån en gemensam lägesbild som 

uppdateras varje vecka utifrån metoden EST (Effektiv samordning för 

trygghet). 

Kartläggning har genomförts och förslag tagits fram gällande trygghets-

främjande åtgärder på Järvensskolan, Järnvägsstationen och Lokstallarna. 

Kamerabevakningen på Järvenskolan har förstärkts. 

 
Omfördela internt motsvarande 

minst 6 mnkr för att effektivisera 

och stärka måluppfyllelsen i 

grundskolan 
BIN 

6 mnkr har omfördelats till grundskolan och till viss del förskolan. 

Förstärkning har främst skett i år 7-9. En handlingsplan för insatser som ska 

genomföras är framtagen. 
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Bilaga 2: Volymutveckling 
Volymmåtten speglar utvecklingen inom nämndernas större verksamhetsområden. I bilagan redovisas 

volymutvecklingen under perioden januari till och med april 2021 samt prognosen för utfallet per hel2021. 

Detta kan jämföras med utfallet för motsvarande period samt hel2020. Större förändringar kommenteras. 

Kommunstyrelsen 

Jan-april 

 2021 

Prognos 

2021 

Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Leverantörsfakturor 28 022 75 500 25 584 76 157 

varav elektroniska fakturor (%) 89% 90%  86,5% 

Lönespecifikationer 21 705 68 000 22 194 67 656 

Fullvärdiga e-tjänster 115 125 110 113 

Ärenden hos konsumentvägledningen 79 350 114 498 

Företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram 20 100 20 80 

 

Andelen e-fakturor ökar, vilket är positivt då det innebär smidigare processer med mindre handpåläggning. 

Företagsbesök har i första hand genomförts digitalt på grund av pandemin. 

Bildningsnämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg 2 057 2 001 2 020 1 972 

Elever i grundskola 4 101 4 141 4 089 4 099 

Elever i grundsärskola 75 66 76 75 

Barn i fritidshem 1 358 1 394 1 367 1 407 

Elever i gymnasieskolan 1 248 1 254 1 242 1 252 

Elever i gymnasiesärskolan 60 60 54 57 

Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) 629 620 603 682 

Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid 19 25 25 27 

Elever som deltar i modersmålsundervisning 776 700 694 734 

Uppgifterna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Utfall jan-april avser 15 mars. Prognos 2021 är detsamma som budgeterat antal barn/elever. 

 

Minskningen av antalet födda barn under 2020 håller i sig 2021. Under januari till april 2021 har 108 barn 

registrerats som födda i Katrineholms kommun. Det kan jämföras med 122 födda barn under motsvarande 

period 2020 eller i snitt 154 födda barn under motsvarande period 2016 till 2019. Minskningen av antalet 

födda barn kommer att påverka förskolans verksamhet från och med i år. Om inte en stor inflyttning av barn 

sker, kommer grundskolans verksamhet (förskoleklass) påverkas från 2026. 

Bygg- och miljönämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Inkomna bygglovsansökningar 159 454 124 367 

Strandskyddsärenden 5 15 11 25 

Anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder 75 221 55 176 

Ansökningar om förhandsbesked om bygglov 2 8 4 9 

Antagna detaljplaner 0 11 0 1 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 33 160 21 82 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 71 110 26 130 

Tillsynsuppdrag livsmedel 116 267 111 305 

Inkomna avloppsansökningar 77 200 55 227 

Miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 1 559 2 200 1 226 2 557 
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En kraftig ökning av inkomna bygglovsansökningar och anmälningar av ej bygglovspliktiga åtgärder har 

medfört att prognosen för 2021 har skrivits upp. Ökningen är cirka 50 procent jämfört med åren 2016-2020 

och riskerar att förlänga handläggningstiden. 

På grund av det fortsatt allvarliga pandemiläget har en del tillsyn, inom framförallt miljöskyddsområdet, 

skjutits upp. Livsmedelskontrollen, som betraktas som samhällsviktig verksamhet, har genomförts enligt 

plan och ligger helt i fas. 

Kulturnämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag 14 20* 21 29 

Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar” 1 5 4 8 

Besök på Kulturhuset Ängeln 12 947 100 000 80 565 181 771 

Besök i konsthallen 2 046 15 000 4 963 11 036 

Utlån av e-media 5 230 20 000 4 214 17 075 

Utlån per invånare 2,5 7,0 2,51 7,2 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 37,5 60 % 54% 52% 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 62,5 40 % 46% 48% 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet 9 021 50 000 16 531 56 227 

 

Kulturhuset Ängeln har varit stängt för allmänheten men verksamheterna har tagit emot enskilda besökare 

samt skolklasser. Besöksräknaren har även räknat när personalen passerat för utlämning av material i 

entrén.  

Gällande utlån av e-media är utfallet ofullständigt då en av en av de större e-bokstjänsterna riktad till barn 

och unga inte har levererat statistik. Fördelningen av utlån mellan huvudbiblioteket och skolbibliotek 

påverkas av att huvudbibliotekhar varit stängt medan skolbiblioteken varit öppna.  

Konsthallen har varit stängd för allmänheten men har tagit emot 38 skolklasser samt genomfört flera digitala 

visningar på sociala medier med cirka 2 000 deltagare. 

Service- och tekniknämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Besök i Duveholmshallen Nytt mått Nytt mått - - 

Besök i simhallen 8 450 45 000 39 750 49 900 

Avtal med föreningar 58 65 62 58 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 0 32 000 0 30 903 

Lunchportioner förskola 96 225 280 000 93 219 269 504 

Lunchportioner grundskola 207 197 600 000 236 922 599 599 

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC 24 841 150 000 35 451 102 322 

Dagsportioner särskilt boende för äldre 42 315 120 000 44 584 130 818 

Portioner matlåda äldreomsorg 26 955 65 000 17 423 73 716 

Inkommande samtal per dag i växeln 522 650 607 598 

Bilar inom bilsamordningen 115 117 116 113 

 

En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen håller på att tas fram. Minskningen av antalet 

besökare i simhallen är en konsekvens av pandemin och årsprognosen har justerats. 

Utfallet avseende asfaltsbeläggning beror på att arbetet utförs huvudsakligen under sommar eller höst. 

Volymerna gällande skolluncher i grundskolan och på Duveholmsgymnasiet/KTC har minskat till följd av 

distansundervisning på högstadiet och gymnasiet. I utfallet inkluderas matlådor för distansstuderande. 

Matlådorna har kunnat beställas via en e-tjänst och hämtas ut på elva olika skolor. I genomsnitt är det 
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endast cirka 5 procent av eleverna med distansundervisning som har beställt matlådor. Det har dock 

förekommit att elever hämtat matlåda utan att ha beställt eller tagit flera matlådor. 

Antalet dagsportioner till särskilt boende för äldre har minskat till följd av färre belagda platser samt stängda 

restauranger. Antalet matlådor till äldre har dock fortsatt att öka, volymmåttet omfattar leverans till både 

Katrineholms och Flens kommuner. 

Den totala samtalsmängden har minskat. Det kommer att utredas vidare om minskningen är kopplad till 

digitalisering eller pandemin. Hösten 2020 justerades växelns öppettider och bemanning utifrån det ändrade 

behovet.  

Socialnämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad 517 515 593 565 

Ensamkommande barn och unga 23 15 37 22 

Vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga 1 440 4 200 2 550 8 000 

Vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga 1 320 2 500 1 680 4 500 

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande 8 400 26 000 10 000 26 300 

Vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande 2 540 6 500 2 685 7 500 

Antal utnyttjande vårddygn på institution, vuxna 1 631 4 000 1 670 5 400 

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag 293 1 400 497 900 

Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner 62 70 71 89 

Spelmissbruksärenden 1 7 3 5 

Kvinnofridsärenden 37 120 60 79 

Sociala kontrakt 75 65 82 75 

Stadigvarande serveringstillstånd 35 37 30 34 

 

Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd har minskat med i genomsnitt 76 hushåll per månad jämfört 

med motsvarande period 2020.  

Socialförvaltningens placeringsteam har intensifierat det interna samarbetet med öppenvården för att 

kunna minska antalet vårddygn för barn och unga på institution. Antalet ensamkommande barn och unga 

kommer att minska till sommaren då flera blir klara med sina gymnasiestudier. 

Minskningen av antalet vårddygn på Vårnäs är en effekt av pandemin och beror på att antalet behandlings-

platser begränsats för att minska risk för smittspridning. En ökning förväntas när restriktionerna släpps. 

Kvinnofridsärendena är färre än prognostiserat men förväntas öka när restriktionerna lättar. 
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Viadidaktnämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 213 080 380 000 167 738 432 035 

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå 58 982 160 000 69 035 148 095 

Producerade verksamhetspoäng komvux som särskild 

utbildning 2 241 3 500 1 507 3 076 

Studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per 

månad 404 500 458 384 

Studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad 279 275 253 252 

Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler 

och service vid lärcenter Campus Viadidakt 145 250 143 193 

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret  150  172 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 

socialförvaltningen 143 500 235 313 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 

socialförvaltningen 56 150 76 152 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 

Arbetsförmedlingen 58 70 23 52 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 

Arbetsförmedlingen 18 20 5 14 

Ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg  110  74 

Ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg  20  27 

Feriearbetare i Katrineholm  340  261 

Feriearbetare i Vingåker  110  70 

* För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom komvux som särskild utbildning gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas 

heltidsstudier för en elev. 

** Deltagare från socialförvaltningen i Katrineholms kommun som anvisats till det särskilda uppdraget om kompetenshöjande åtgärder med krav på daglig 

närvaro redovisas separat. 

På gymnasial nivå har antalet producerade poäng ökat med 27 procent jämfört med motsvarande period 

föregående år. Konjunkturutveckling, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och övergång från bestämda 

ansökningsperioder till ständigt öppen ansökan inom Viadidakts vuxenutbildning tros ha bidragit till detta. 

Antalet producerade poäng på grundläggande nivå har däremot minskat. Det är något förvånande då en 

nedgång i ekonomin förväntas slå hårdast mot dem med lägst utbildning. De kraftiga svängningarna i antalet 

sfi-elever under andra och tredje kvartalet 2020 har avstannat. Sedan oktober har läget varit stabilt med 

omkring 400 inskrivna elever. 

Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har inflödet av deltagare från Katrineholms socialförvaltning 

minskat med 39 procent jämfört med motsvarande period 2020. Inflödet avtog redan under förra året och 

har är kvar på en förhållandevis låg nivå. En förklaring är att socialförvaltningen haft en minskning i inflödet 

till försörjningsstöd. Inflödet av deltagare från socialförvaltningen i Vingåker har också minskat men det 

beror delvis på att ett ovanligt stort antal nya deltagare togs emot i april 2020. 

Volymutvecklingen för återstående del av året är svårbedömd, både vad gäller vuxenutbildning och 

arbetsmarknadsåtgärder. Utfallet kommer till stor del att bero på hur pandemin och arbetsmarknadsläget 

utvecklas. Mot bakgrund av de osäkra förutsättningarna har ingen revidering av helårsprognosen gjorts nu. 

Eventuella justeringar görs i stället i samband med budgetunderlag och delårsuppföljning. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Jan-april 

 2021 
Prognos 

2021 
Jan-april 

2020 

Utfall 

2020 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 16 839 16 600 15 647 16 070 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 6 243 6 500 7 035 6 754 

Belagda platser på särskilt boende för äldre 283 300 303 290 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, 

internt utförd 5 554 6500 6 993 6 204 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, 

externt utförd 11 010 12 000 14 491 14 281 

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 1 262 500 503 1 174 

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 4 203 5 000 5 424 5 456 

Belagda platser på LSS-boende 144 151 140 141 

Externa placeringar LSS 5 5 6 5 

Externa placeringar SoL 5 5 4 5 

Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 235 240 232 238 

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 471 1 600 1 565 1 543 

Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i 

den sista månaden i angiven period. 

Totalt sett har volymerna inom hemtjänsten ökat jämfört med motsvarande period 2020. Det är den internt 

utförda hemtjänsten som ökat. Den externt utförda hemtjänsten har minskat något, främst till följd av att två 

externa utförare avslutades förra året. 

Gällande internt utförd personlig assistans enligt LSS ser det ut som att ökningen under förra året har 

fortsatt. Sett till de enskilda månaderna handlar det dock snarare om en tillfällig ökning i slutet av 2020 och 

de första månaderna 2021. I april hade volymen sjunkit till under 400 timmar, varför prognosen för 2021 

sätts till cirka 500 timmar per månad.  

På längre sikt ses en tendens till förskjutning från assistans enligt LSS till assistans beviljad enligt 

socialförsäkringsbalken. Det beror devis på ändrad lagstiftning från och med den 1 juli 2020, som har 

inneburit att flera med assistans enligt LSS nu är berättigade till stöd enligt socialförsäkringsbalken. Totalt 

sett har antalet beviljade assistanstimmar minskat till följd av att ett antal större assistansärenden har 

avslutats. 
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Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner halvtidsuppföljningen av kommunplan 2019-2022 och lägger 
den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet 
Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för 
Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar 
kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. 

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 
Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, 
för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen. Den 
ligger också till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för den politiska mål- och 
resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. 

Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar 
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Syftet 
är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska 
ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering för 
återstoden av mandatperioden. Som underlag för detta har kommunens ledningsgrupp 
gjort en samlad bedömning av läget i halvtid på mandatperioden. Halvtidsuppföljningen 
innehåller en bedömning både av måluppfyllelsen för resultatmålen i kommunplanen och 
av de uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen. Kommunplanen kommer att 
följas upp på motsvarande sätt även 2022.
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Inledning 
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet Attraktion 

och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för Katrineholms kommun.  

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 

Kommunplanen är ett av de viktigaste instrumenten för den politiska mål- och resultatstyrningen av 

de kommunala verksamheterna. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar 

kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. 

Uppföljning av kommunplanen 

Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål. För varje övergripande mål anges ett 

antal resultatmål. I kommunplanen ges även ett stort antal uppdrag till kommunens nämnder och 

bolag som framgår av texterna i kommunplanen. Kommunplanen ligger till grund för kommunens 

årliga övergripande planer med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven 

till de kommunala bolagen. Den ligger därmed även till grund för den årliga uppföljningen i 

delårsrapporter och årsredovisningar.  

Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar utvärderas 

kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Syftet är att översiktligt 

redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så 

sätt ge ett underlag för planering och prioritering för återstoden av mandatperioden.  

Som underlag för detta har kommunens ledningsgrupp gjort en samlad bedömning av läget i halvtid 

på mandatperioden. Halvtidsuppföljningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för 

resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av texterna i 

kommunplanen. Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt även 2022. 

Hur har halvtidsuppföljningen gjorts? 

Resultatmål 

Resultatmålen i kommunplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under 

mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen har indikatorer med koppling till 

resultatmålen fastställts. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör 

i sin årsredovisning en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för 

resultatmålet. I kommunens övergripande årsredovisning anges en samlad bedömning av 

måluppfyllelsen för kommunen som helhet. Bedömningen görs med stöd av indikatorerna samt 

annan relevant information. Till halvtidsuppföljningen har kommunens ledningsgrupp gjort en 

samlad bedömning av resultatmålen som baseras på årsredovisningarna för både 2019 och 2020.  

Följande symboler används i redovisningen av resultatmålen:  

   Uppnås eller överträffas 

   Uppnås delvis 

   Uppnås inte 

Grön markering anges om resultatmålet bedöms nås eller överträffas. För att grön markering ska 

anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. 
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Där så är relevant ska bedömningen av måluppfyllelsen vara genusmedveten. Det innebär att 

indikatorerna som är kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling för båda könen för att 

grön markering ska anges. 

Gul markering innebär att resultatmålet bedöms uppnås delvis. Gul markering anges om vissa 

indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling ses endast för 

ett av könen. 

Röd markering innebär att resultatmålet inte nås och att avvikelsen bedöms vara större eller av mer 

allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt anges röd markering även om en enstaka 

indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått. 

Uppdrag 

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även 

uppdrag. En första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen 

gjordes av nämnderna i samband med årsredovisningen för 2020. Bedömningen av uppdragen i 

halvtidsuppföljningen baseras på nämndernas bedömning i årsredovisningen 2020 och har 

bearbetats och kompletterats av kommunens ledningsgrupp. 

Följande symboler används i redovisningen av uppdrag i kommunplanen: 

  Ej påbörjat 

  Pågår 

  Genomfört 

  Ej genomfört 

Vissa uppdrag har karaktären av löpande verksamhet som kommer pågå under hela 

mandatperioden. Bedömningen i halvtid handlar då om att se om uppdraget hittills har genomförts 

på ett tillräckligt bra sätt. Grönt ska därför inte tolkas som att arbetet med uppdraget är avslutat. 
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Samlad bild av läget i halvtid 
Resultatmålen 

Totalt finns det 51 resultatmål i kommunplanen. Den aktuella bedömningen av resultatmålen 

fördelar sig på följande sätt: 

 

Uppdragen 

Totalt är det 150 uppdrag från kommunplanen som följs upp. Den aktuella bedömningen av 

uppdragen fördelar sig på följande sätt:  

 

Nedan redovisas och kommenteras bedömningen av resultatmål och uppdrag för varje 

övergripande mål i kommunplanen.

43%

51%

6%

Uppnås/överträffas

Uppnås delvis

Uppnås inte

4%

35%

61%

Ej påbörjat

Pågår

Genomfört

Ej genomfört



Bedömning av mål och uppdrag 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Invånarantalet ska öka 

till minst 35 500 personer 

vid mandatperiodens slut 

KS, BMN 

• 34 765 invånare per 31 december 2020, ökning med 205 personer 2019 och 10 

personer 2020 

• Åtta detaljplaner som möjliggör totalt 300 bostäder har vunnit laga kraft 

• Destinations-/platsutveckling i samverkan med +Katrineholm 

 
Förbättrat 

företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

• Enligt Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2020 var kommunens 

sammanfattande omdöme 3,8, dvs. oförändrat jämfört med 2018 och nära målet 

4,0. Rankingen ökade från plats 79 till plats 67.  

• Förbättrat resultat i SKR/SBA:s mätning av företagens bedömning av kommunens 

service i myndighetsutövning  

• Ökad nöjdhet enligt KIAB:s kundundersökning 

 
Växande och breddat 

näringsliv 

KS 

• Ökat nyföretagande och fler företagsetableringar samtidigt som antalet konkurser 

har minskat 

• Flera nya detaljplaner som främjar utveckling av näringslivet 

• Etablering av näringsfrämjande verksamheter 

 
Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 
• Ökad andel flickor som driver UF-företag på gymnasieskolan men minskning bland 

pojkar 

• Liten ökning av företagsamhet bland unga (åldrarna 16-34 år) 

• Kontinuerligt arbete med att stärka företagsamheten i samverkan med UF och 

andra aktörer 

 
Fler arbetstillfällen 

KS 

• Flera nya detaljplaner som främjar utveckling av näringslivet 

• Aktivt arbete med befintligt näringsliv och för att få nya etableringar till Katrineholm 

• Ökning av förvärvsarbetande dagbefolkning indikerar fler arbetstillfällen i 

kommunen 

 
Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB 

• Försämrat arbetsmarknadsläge till följd av pandemin och konjunkturnedgången 

• Insatser för att främja utveckling av befintligt näringsliv och nyetableringar av 

företag  

• Fler arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom kommunens 

verksamheter 

• Feriearbeten och satsning på kortare jobb för ungdomar  

• ESF-projekten MIKA, MIKA YB samt Kompetens inför framtiden  

 
Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

SOCN, VIAN 

• Minskat antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd 

• Minskad andel barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd 

• Ökad andel som börjar arbeta efter avslutad kommunal arbetsmarknadsinsats, 

särskilt för kvinnor 

• Förtätat samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt 

• Pågående arbetsmarknadssatsning med aktivt försörjningsstöd och konvertering av 

försörjningsstöd till anställningar 

 
Minskade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd 

SOCN 

• Minskade totala kostnader för utbetalt försörjningsstöd 

• Även utbetalt försörjningsstöd per hushåll och månad har minskat 
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Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Garantera alla ungdomar 

möjlighet till sommarjobb 

minst en sommar under 

gymnasietiden 
 

• Alla ungdomar som sökt har kunnat erbjudas feriearbete sommaren efter år ett på 

gymnasiet 

• Omfattande insatser för att skapa ersättningsplatser då en del verksamheter inte 

kan ta emot feriearbetare på grund av pandemin 

 Skapa möjligheter att 

kombinera yrkesutbildning 

med språkutbildning och 

arbete eller praktik för 

personer med otillräckliga 

kunskaper i svenska 
 

• Möjlighet finns att kombinera yrkesinriktade utbildningar på komvux med studier i 

sfi 

• Inom ESF-projektet LIKES genomförs en utbildningssatsning med inriktning mot barn 

och fritid där teori varvas med praktik i syfte att ge kompetens att kunna arbeta som 

t ex vikarie, men också motivera till fortsatta studier 

• ESF-projekten MIKA och MIKA YB syftar till att genom praktik och kompletterabde 

yrkesutbildning tillvarata och utveckla kompetenser för att öka personal till 

bristyrken såsom kockar, kockassistenter och lokalvårdare 

 Pröva att ställa krav på 

mottagande av praktikanter i 

lämpliga upphandlingar 
 

• Mottagande av praktikanter har lagts till i rutinbeskrivning för upphandling (har 

ännu inte prövats i en upphandling) 

 Ta fram en strategi för 

platsmarknadsföring 
 

• En analys har genomförts som underlag för fortsatt arbete 

 Konvertera försörjningsstöd 

till anställningar genom 

särskilda tjänster 
 

• Under 2020 har försörjningsstöd konverterats till anställningar för 27 individer 

• Berörda individer får en egen lön, kan gå med i a-kassan och får prova på ett arbete; 

viktiga steg på vägen mot en stadigvarande egen försörjning 

• 37 barn har berörts positivt av att vuxna i familjen har fått anställning 

• Kommunens kostnad för individens försörjningsstöd växlas mot att betala 

mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention 

 Korta handläggningstiderna 

genom ökad digitalisering 
 

• Ökar digitaliering genom bland annat e-tjänst bygglov, karta på webben och GIS-

verktyg påverkar handläggningstiderna positivt 

 Fånga upp företagens behov 

genom företagsbesök 
 

• 189 fysiska företagsbesök har genomförts under 2019 och 2020 

• Då pandemin gjorde det svårt att besöka företag har digitala träffar genomförts 

• Ca 125 företag kontaktades per telefon i början av pandemiutbrottet för att fånga 

upp akuta behov 

 Verka för nyetablering av fler 

handelsmöjligheter i hela 

kommunen, såväl i centrum 

och vid infarterna som på 

landsbygden 
 

• Gällande Centrum sker detta genom Citysamverkan, i övrigt genom proaktivt arbete 

gällande etableringar 

• Nya planer framtagna för handel, industri och logistik 

 Utreda möjligheter att 

etablera ett Katrineholm 

Business & Science Center 

med sikte på tjänste- och 

techföretag, där alla 

företagsstödjande aktörer 

kan samlas 
 

• Utredning pågår i samverkan med Region Sörmland 

• Privat aktör har öppnat Co Working space som kan fylla delar av funktionen 

 Utreda möjligheter att 

etablera ett MakersSpace i 

samverkan mellan 

kommunen, näringsliv, 

föreningsliv och 

studieförbund, för att 

stimulera innovation och 

kreativitet 
 

• Projekt på väg att startas för att utreda möjlig vidareutveckling av KomTeks 

Makerspace  
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Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Fler bostäder, med 

variation mellan olika 

bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

• Åtta detaljplaner har vunnit laga kraft, som möjliggör ca 300 nya bostäder med 

variation av olika bostadstyper och upplåtelseformer 

• Sedan 1 jan 2019 har 63 nya KFAB-lägenheter tillskapats genom nybyggnation eller 

omvandling 

 
Tryggare offentliga 

miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, VSR 

• Trygghets- och säkerhetsarbetet har strukturerats och metoden EST (Effektiv 

samordning för trygghet) har implementerats för informationsinsamling, analys och 

åtgärder 

• BROSK har ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet 

• Löpande och brett arbete med fokus både på trygga utemiljöer och på trygga och 

säkra verksamheter 

• Satsning på ökad trygghet både i skolan och på fritiden genom trygghetsvärdar 

• Samverkansöverenskommelse med polisen  

• Reviderad risk- och sårbarhetsanalys 

• Samarbete mellan VSR och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)  

• Anpassning av verksamheter för att bidra till minskad smittspridning under 

pandemin 

 
Resandet med cykel och 

till fots ska öka 

KS, STN 

• Skyltning/vägvisning har färdigställts för delar av det centrala cykelvägnätet 

• Ett stort antal säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager) har byggts 

• Tävlingen Gå och cykla till skolan genomförs årligen 

• Kommunen har deltagit i projektet Cykelsamverkan Sörmland med delprojekten 

cykelvänlig arbetsplats, vintercyklist och testcyklist 

• Deltagande i Hälsotrampet 

 
Resandet med buss och 

tåg ska öka 

KS 

• Sett över en längre period har resandet med kollektivtrafik stadigt ökat 

• Under pandemin har resandet minskat kraftigt  

• Fler reste med buss i mars 2021 jämfört mars 2020 och prognosen är att resandet 

över tid ökar 

 
Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 

• Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning har genomförts enligt plan och 

har prioriterats med fokus på trafiksäkerhet för gående och cyklister 

• Under 2019-2020 byggdes 28 säkra GCM-passager (gång-, cykel- och 

mopedpassager), vilket innebär en ökning till 34 procent säkra GCM-passager 

(nollvisionens mål är 35 procent) 

 
Alla katrineholmare ska 

erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

KS 

• Omfattande insatser för att nå ut med erbjudande om bredband till alla hushåll på 

landsbygden  

• Ökad andel hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband, framför allt på 

landsbygden 

• Per oktober 2020 uppgick andelen hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 

fiberbaserat bredband till 98 procent 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Bygga en gång- och 

cykelbana från Bie till 

Katrineholm 
 

• Beslut att Trafikverket bygger gång- och cykelväg i samband med ombyggnaden av 

väg 56 till 2+1 med mitträcke mellan Katrineholm – Bie – Alberga.  
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Bygga om den gamla 

genomfartsleden till en 

trevlig och välkomnande 

stadsgata 
 

• Arbetet har färdigställts, endast smärre justeringar återstår 

 Utreda förutsättningar för 

gång- och cykeltrafik i Julita 

mellan Äsköping och kyrkan 
 

• Kommunen har lyft behovet, ligger hos Region Sörmland att besluta om 

 Bygga ihop Sportcentrum 

och centrum med ett tydligt 

och attraktivt stråk 
 

• Cykelbana kommer byggas genom Backavallen till Sportcentrum under 2021 

 Förbättra gång- och 

cykelstråket längs 

Kyrkogårdsvägen 
 

• Beslut att stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö i syfte att 

minska biltrafik längs Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg och därigenom förbättra 

för gående och cyklister 

 Utreda förutsättningar för 

gång- och cykeltrafik från 

Strångsjö till gamla 

Katrineholmsvägen 
 

• Kommunen har utrett frågan, ligger hos Region Sörmland att besluta om 

 Införa fartdämpande 

åtgärder där det behövs, 

särskilt vid förskolor och 

skolor och andra viktiga stråk 

där många går eller cyklar 
 

• 28 säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager) har byggts under 2019 

och 2020, 2 st planeras under 2021 

 Utveckla Stadsparken 
 

• I samband med ombyggnationen av den gamla genomfarten har entrén till parken 

fått en attraktivare inramning  

• Modernisering av restaurangen med möjlighet till fler gäster 

 Bygga och rusta upp 

lekplatser 
 

• Lekplatsen i Sveaparken har moderniserats  

• Årlig översyn och säkerhetsbesiktning av samtliga lekplatser 

• Förslag framtaget gällande strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker 

 Anlägga en minneslund/ 

begravningsplats för husdjur 

vid kanten av Gatstuberg 
 

• Arbete pågår, beräknas stå färdigt under maj 2021 

 Fortsätta satsningen på 

offentlig konst 
 

• Fortsatt arbete med att utveckla den offentliga gestaltningen, bland annat genom 

konstverken "Det lilla är det stora", "Här och där" samt muralmålningar i Nävertorp 

och Valla 

• Utvecklat arbete med att tillgängliggöra den offentliga konsten för nya målgrupper, 

till exempel genom konstjogg 

 Skapa förutsättningar för 

naturliga mötesplatser i 

kransorterna och göra det 

lättare att ta del av 

kulturutbudet och offentlig 

konst 
 

• Muralmålningar i Nävertorp och Valla 

• Lyckliga gatorna har haft verksamhet och samarbete med föreningslivet i 

kransorterna 

 Utreda kollektivtrafiken på 

landsbygden, bland annat 

när det gäller möjligheter till 

nya och alternativa 

trafiklösningar 
 

• Årlig översyn av trafiklinjerna sker tillsammans med Region Sörmland 

• Ny trafiklinje till Kronfågel i Valla samt utökad linje till Julita Gård sommartid 

• Alternativa trafiklösningar kommer utredas 2022 

 Utöka skyltning och 

information om turistmål för 

att landsbygden ska bli mer 

tillgänglig 
 

• Plus Katrineholm bedömer att besöksmålen har fullgod skyltning (det är de enskilda 

besöksmålen/företagen själva som måste initiera skyltningen, således en fråga 

mellan Trafikverket och besöksmålet/företagaren) 

• Arbete pågår med att utveckla skyltningen vid Djulö 

 Genomföra 

tillgänglighetsinventeringar 
 

• Tillgänglighetsinventeringar görs löpande  

• Tillsyn och genomförande av åtgärder i centrum görs klart under 2021 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 KFAB ska bidra med nya 

bostäder 
 

• Sedan 1 jan 2019 har 63 nya KFAB-lägenheter tillskapats genom nybyggnation eller 

omvandling 

 Öka tillgängligheten till 

kommunala lokaler 
 

• Sker löpande i dialog med funktionsrättsrådet och i samverkan med KFAB 

• Förbättrad skyltning och ledstråk i Kulturhuset Ängeln 

 Arbeta för en effektivare 

användning av befintliga 

parkeringsytor och tillskapa 

fler parkeringsplatser 
 

• Omreglering av parkeringstid för 105 P-platser i centrum (från 24h till 2- och 4h med 

P-skiva) för effektivare användning och underlätta parkering för handel  

• Planering för tekniskt system till pågående byggnation av Pionen med parkeringshus 

i gatuplan 

• Parkeringshuset Loket står färdigt 

• Två ställplatser för husbil anordnade vid Nämndhuset  

 KFAB ska prioritera i 

bostadskön så att unga som 

bor i Katrineholm garanteras 

möjligheten att flytta 

hemifrån 
 

• Möjlighet finns att ställa sig i  bostadskön redan från 16 års ålder 

• Undantag från regeln om betryggande betalningsförmåga ges till sökande som är 

yngre än 25 år 

• Förutom ordinarie bostadskö har KFAB en särskild kö till ungdomsbostäder för 

gruppen 18-25 år  

 Bygga ett parkeringshus på 

Norr 
 

• Parkeringshuset Loket står färdigt 

 KFAB ska bygga ett nytt 

trygghetsboende för äldre 
 

• Nytt trygghetsboende planeras i kvarteret Igelkotten, ritningar är klara, bygglov 

inlämnat och upphandling pågår 

• KFAB har även getts i uppdrag att omvandla Malmgården till trygghetsboende 

 Uppföra en byggnad vid 

Stortorgets norra sida 
 

• Markanvisning klar 

 Utreda ett nytt resecentrum 

och hur centrum kan göras 

mer inbjudande genom att 

resecentrum knyts ihop med 

Stortorget 
 

• Intern planering pågår, genomlysning av samarbete med regionen och möjlighet till 

att söka medel för fortsatt utredning 

• Åtgärd med ev. medfinsiering ligger i regionens länstransportplan 

 Stadsdelen Norr ska växa 

samtidigt som attraktivitet 

och trygghet förstärks 
 

• Detaljplan framtagen för ny skola F-6 på Norr, byggnation påbörjad 

• Detaljplanering pågår för ca 150 bostäder, grönområden, koloniområde ses över 

• Stadsdelen Norr har lagts till i kommunen och polisens trygghetsmätning 

• Insatser för ökad trygghet har genomförts vid Östra skolan, med bland annat 

förbättrad belysning  

 Ta fram en plan för 

utveckling av området mellan 

Fredsgatan, Kungsgatan och 

Vingåkersvägen (norr om 

kyrkogården och väster om 

järnvägen), i samverkan med 

fastighetsägare 
 

• Projekt Centrum Väst har påbörjats 

 Skapa ett nytt attraktivt 

bostadsområde vid Djulö 

Backar 
 

• Området står klart under 2021 

 Utreda hur innergårdarna i 

kvarteret Näckrosen kan 

utvecklas för att skapa en 

attraktiv miljö med 

restauranger och butiker, i 

samverkan med 

fastighetsägare 
 

• Ej påbörjat 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Utveckla belysningen och öka 

takten i utbytet till mer 

energieffektiva och 

miljövänliga gatubelysnings-

armaturer, med prioritet åt 

cykelbanor och områden 

som upplevs otrygga 
 

• Ny effektiv belysning kring nya stråket 

• Ny belysning kring de nya bostadsområdena Djulö Backar, Havsörnen samt Ragnars 

gärde 

• Synpunkter från trygghetsvandringar eller invånare om otrygga platser fångas upp 

och åtgärdas utifrån förutsättningar och budget, till exempel lekplatserna i 

Sköldinge och Valla 

 Utöka kameraövervakningen 

av utsatta platser 
 

• Kamerabevakningsutrustning har köpts in och placeras ut på utsatta platser, till 

exempel Järvenskolan och P-huset Loket 

 Genomföra 

trygghetsvandringar 
 

• Trygghetsvandringar har genomförts i samverkan med polis, näringsliv och andra 

aktörer, både i centrum, på landbygden och vid utvalda platser som upplevs som 

otrygga  

• Åtgärder har vidtagits, till exempel förbättrad belysning, ökad insyn och social 

kontroll, anpassad wi-fi-uppkoppling, polisnärvaro och aktiviteter för ungdomar 

 Ha beredskap för att anställa 

kommunala poliser om det 

ges laglig möjlighet eller 

kommunala ordningsvakter 

om det är nödvändigt 
 

• Polisens och kommunens bedömning har varit att det inte finns behov eller 

underlag för ordningsvakter i centrum 

• Aktivt arbete för att öka den sociala kontrollen i centrum och på platser som upplevs 

som otrygga, bland annat genom extra väktarbevakning trygghetsvärdar och 

trygghetsvandringar 

 Den lokala ordningsstadgan 

ska fullt ut använda lagens 

möjligheter att begränsa eller 

förbjuda tiggeri 
 

• Ordningsstadgan förbjuder tiggeri på platser som centrum och handelsområdet 

Lövåsen 

 Ha nolltolerans mot hot och 

våld 
 

• Utbildningsinsatser inom vissa verksamheter kring hur man förebygger, bemötande 

och hanterar hot- och våld  

• Incidenter gällande hot och våld riktat mot personal polisanmäls 

• Utbildningsinsatserer kring våld i nära relationer samt hedersvåld 

• Samverkan mellan Järvenskolan, säkerhetschefen och polisen med fokus på att 

förstärka trygghet och säkerhet i och utanför skolans område, bland annat genom 

trygghetsvärdar och regelbundna möten 

 Fortsätta arbetet mot 

våldsbejakande extremism 
 

• Samverkan med polis och säkerhetspolis för att motverka radikalisering och 

kartlägga våldsbejakande extremism 

• Våldspreventivt arbete bland ungdomar 

 Kommunens arbete med 

krisberedskap, säkerhets-

skydd och civilförsvarsfrågor 

ska ges högre prioritet 
 

• Revidering av styrande dokument pågår 

• Krisledningsplan är reviderad och har prövats med anledning av pandemin 

• Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsprövningar av personal har genomförts 

 Ha en nära dialog med 

räddningstjänsten, polisen 

och andra aktörer i allt 

arbete kring trygghet och 

säkerhet 
 

• Samverkansöverenskommelse med Polisen finns och arbete kring medborgarlöften 

har genomförts  

• Polisen och kommunen har avstämningar på veckobasis utifrån den aktuella 

lägesbilden och planerar tillsmans åtgärder och insatser. 

• Räddningstjänsten rapporterar löpande till kommunen och har periodvis genomfört 

ronderingar av skolor och förskolor för att förebygga anlagda bränder 

• Samverkan för ökad trygghet bland cyklister sker med VSR och Polisen, bland annat 

genom utbildning i säker cykling för 600 skolungdomar 

• Isvaksutbildning för årskurs 7 i samverkan med VSR 

• Dialog mellan skola, polis och räddningstjänst för att skapa trygghetsfrämjande 

miljöer vid nya förskolor och skolor samt gällande lämpliga utrymningsvägar under 

byggnationsprocessen 

• Kommunens alkoholhandläggare samarbetar med polisen vid återkommande tillsyn 

av serveringstillstånd 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Involvera föreningsliv och 

frivilligorganisationer i 

arbetet kring trygghet och 

säkerhet 
 

• Genom samarbete med Kvinnojouren Miranda trygghetsvandrar delar av 

föreningslivet på platser som upplevs som otrygga eller där ungdomar samlas och 

behov finns av trygga vuxna 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

• Stor andel nöjda barn och föräldrar 

• Andelen förskollärare i personalen har minskat, utbildningssatsning som ger 

barnskötare möjlighet att studera till förskollärare pågår 

• Fortbildning och kompetensutveckling, bland annat genom projektet Fundif 

(Flerstämmig undervisning i förskolan) i samarbete med Malmö universitet 

•  Utvecklad samverkan mellan förskola och bibliotek 

 
Fler elever ska klara 

målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

• Ökad läs- och skrivkunnighet i årskurs 1 för både flickor och pojkar 

• Förbättrat meritvärde i årskurs 6 och ökad likvärdighet mellan skolorna 

• I årskurs 9 minskade andelen elever i kommunens skolor med behörighet till 

gymnasieskolans yrkesprogram under 2019 men ökade igen 2020 för både flickor 

och pojkar. Även meritvärdet har förbättrats. 

• Utvecklad samverkan mellan förvaltningar, exempelvis gällande skolbiblioteken, 

SkolFam, Learning camp och för att skapa trygga miljöer för barn och unga 

 
Fler elever ska klara 

målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

• Gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen 16-18-åringar som är inskrivna i 

gymnasieskolan, är lägre i Katrineholm än genomsnittet i riket 

• Ökad andel flickor i kommunens gymnasieskolor som tar examen inom fyra år men 

minskning för pojkar 

• Även grundläggande behörighet till högskola inom fyra år och genomsnittlig 

betygspoäng har utvecklats mer positivt för flickor 

• Förvaltningsövergripande projektet #klar framtid för att undvika avhopp från 

gymnasiet 

 
Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

• Viss ökning av andelen elever i åk 6 och 9 som uppger att de känner sig trygga i 

skolan, främst bland pojkar 

• Många insatser för att öka tryggheten, exempelvis värdegrundsarbete, utveckling av 

måltidsmiljön, åtgärder i utemiljön, trygghetsvärdar, med mera 

 
Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna ska 

stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

• Mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa för elever i grundskolan  

• Kommunövergripande arbete för att främja och peppa till goda hälsosamma mat- 

och fikavanor  

• Tävlingen Gå och cykla till skolan 

• Pandemin riskerar bidra till minskad fysisk aktivitet 

 
Fler studerande ska klara 

målen i kommunal 

vuxenutbildning 

VIAN 

• Förbättrade resultat inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för både 

kvinnor och män 

• Utvecklat stöd i form av teknisk och pedagogisk handledning till elever som läser på 

distans 

 
Fler ska gå vidare till 

studier på 

eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 

• Ökad genomsnittlig meritpoäng för elever som avslutat studier på 

högskoleförberedande gymnasieprogram 

• Ökade möjligheter att läsa vidare lokalt genom utvecklad samverkan med olika 

utbildningsanordnare, till exempel Linköpings universitet 

• Ökat nyttjande av Viadidakts lärcentrum 
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Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Öppna en familjecentral 

tillsammans med Region 

Sörmland där öppen 

förskola, socialtjänst, 

mödravård och 

barnavårdscentral samverkar 
 

• Familjecentralen öppnade i januari 2019 och därmed öppnades även öppna 

förskolan 

 Förbättra maten i skolan 

med elevinflytande, duktiga 

dietister och skickliga kockar, 

med målet att den ska vara 

god, näringsriktig och 

klimatsmart 
 

• Maten i förskola och skola planeras av en tvärprofessionell 

matsedelsplaneringsgrupp där elevernas åsikter lyfts fram via lokala matråd 

• Genomtänkt matsedelsplanering bidrar till ökat näringsinnehåll samt minskat 

matsvinn 

• I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen två maträtter varav minst en 

vegetarisk 

• Nya rutiner för specialkost gör att fler elever kan ta mat från bufféerna och bidrar till 

minskat matsvinn 

 Måltidsmiljöerna ska vara 

inbjudande och trygga, med 

vuxna från flera 

yrkesgrupper som äter 

tillsammans med eleverna 
 

• Ett jämnt flöde av besökare och plexiglas vid de större skolornas serveringsdiskar 

har bidragit till att skapa trygghet kring måltidssituationerna under pandemin 

• Yrkesgrupper som vaktmästare och poliser äter i restaurangerna för att öka 

förekomsten av vuxna vid måltiderna och stimulera barn och ungdomar att våga 

prova nya smaker 

• Fler förskolor har infört bufféservering som inbjuder barnen till att prova nya 

smaker och rätter 

 Sträva efter att utöka tiden 

för motion och idrott inom 

skola och fritidshem 
 

• Mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa för elever i grundskolan  

• Flera skolor har satsat på rastvärdar som initierar olika typer av aktiviteter för att få 

eleverna mer aktiva 

 Utveckla utemiljön vid 

förskolor och skolor för att 

locka till fysisk aktivitet 
 

• Ny allaktivitetsplan vid Sandbäcksskolan 

• Solskydd vid flera förskolor 

• Ökad belysning för att möjliggöra aktivitet även under mörkare perioder 

 Utreda förutsättningar för att 

starta en naturskola och 

inventera lämpliga platser för 

utomhuspedagogik, så 

kallade skolskogar 
 

• Plats för skolundervisning iordningsställd vid Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren 

• Utredning gällande naturskola pausad  

 Utreda möjligheter att 

förbättra barns språkliga 

miljö genom stöd till 

föräldrar, exempelvis genom 

digitala hjälpmedel 
 

• En utredning har genomförts som bland annat föreslår en idébank där rektorer och 

pedagoger kan hämta inspiration och material, fortbildning om språkutvecklande 

arbetssätt för pedagoger samt föräldramöten/föreläsningar om högläsning och 

språkutveckling 

• Bibliotekets samverkan med förskolan och Familjecentralen bidrar till att förbättra 

barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar 

• Projekten Lyckliga bibblan och Sång på gång fokuserar på utveckling av språk genom 

kreativa aktiveter 

 Nolltolerans mot våld, 

mobbing, kränkande 

särbehandling och droger i 

skolan 
 

• Stöd till skolenheterna från processledare i jämställdhet 

• Samverkan mellan Järvenskolan och säkerhetschefen med fokus på förstärkt 

trygghet och säkerhet i och utanför skolans område, bland annat genom 

trygghetsvärdar som ska verka i hela kommunen, regelbundna möten samt 

personal som anställts för att verka trygghetsfrämjande 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Vuxenutbildningen ska bidra 

till att tillgodose näringslivets 

behov av kompetens, 

fokusera på aktuella och 

kommande bristyrken och 

snabbt ställa om till nya 

branscher i takt med 

förändringar på 

arbetsmarknaden 
 

• Samverkan med andra kommuner kring regionalt yrkesvux, en statsbidragssatsning 

för att erbjuda yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose arbetsmarknadens behov 

av kompetens 

• Utvecklad samverkan och kontinuerlig dialog kring utbildningsutbudet med bland 

annat Arbetsförmedlingen och Region Sörmland 

• Gemensam portal för länets samlade utbildningsutbud inom yrkesvux  

• ESF-projektet Kompetens inför framtiden för att stärka kompetensen hos 

permitterade, varslade eller anställda personer inom branscher som påverkats 

negativt av pandemin 

• Omfattande samverkan med näringsliv och olika utbildningsanordnare för att skapa 

utbildningstillfällen som svarar mot lokal behov på arbetsmarknaden. 

 Öka möjligheten till läxhjälp, 

extrastöd och elevhälsa 
 

• Grundskolor och gymnasieskolor genomför läxhjälp, extrastöd och lovskolor 

• Flera skolor har utökat elevhälsopersonalen (speciallärare, specialpedagoger och 

socialpedagoger) genom statsbidraget för likvärdig skola  

 Fortsätta de särskilda 

satsningarna på matematik 

och läsning 
 

• Några förskolor och skolor har särskilda lässatsningar som gett goda resultat 

• Inom projektet Mathivation, som genomförs tillsammans med SKF och Västsvenska 

handelskammaren, genomför äldre elever matematiklektioner för yngre, vilket 

utvecklar båda grupperna och skapar inspiration och motivation kring ämnet 

matematik 

 Biblioteket och 

skolbiblioteken ska bidra till 

att stärka barns och elevers 

läslust, läsförmåga och 

källkritiska kompetens 
 

• Samverkan förskola och bibliotek genom läsfrämjande verksamhet riktad till barn 

och föräldrar 

• Skolbiblioteken bidrar genom läsfrämjande arbete samt lektioner i bland annat 

källkritik, informationssökning och bibliotekskunskap 

• Alla kommunens förskolor och F-6 skolor har biblioteksplaner som är framtagna 

tillsammans med biblioteket 

 Fortsätta arbetet med att 

förebygga frånvaro i skolan 
 

• Samtid, ett samarbete mellan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, 

arbetar för att få tillbaka så kallade hemmasittare till skolan 

• Utredning pågår av arbetet med att förebygga frånvaro för att stärka upp och 

ytterligare förbättra insatserna 

 Erbjuda både idrotts- och 

estetiska aktiviteter i 

samarbete mellan fritidshem 

och föreningsliv 
 

• Lyckliga gatorna erbjuder både idrotts- och estetiska aktiviteter under vardagar i 

samarbete med fritidshem och föreningsliv  

• Kulturskolan har samarbetat med KFV-världen och genomfört skol- och fritidsbesök 

på Västra skolan 

• Samarbete mellan Kulturskolan och Triangelgården 

• Kulturskolans storföreställningar 

 Utreda möjligheter att starta 

en frivillig språkskola, där 

barn och ungdomar får 

möjlighet att utforska språk 

som de ännu inte mött i 

skolan 
 

• Utredning klar, presenteras för bildningsnämnden under 2021 

 Öppna minst 20 nya 

förskoleavdelningar 
 

• Tolv avdelningar har öppnats (sex på Karamellen, två på Karossen, två på Örnen, en 

på Regndroppen samt en på Asplunden) 

• Avdelningar omvandlas och delas upp i flera barngrupper vilket gör att det kan bli 

svårt att följa upp framöver 

• Då antalet födda barn minskat 2020 minskar behovet av nya förskolor  

 Planera för ytterligare 50 

förskoleavdelningar på 

längre sikt 
 

• En långsiktig plan för lokalisering av förskolor har tagits fram 

• Då antalet födda barn minskat 2020 minskar behovet av nya förskolor, med 

undantag för Forssjö 

 Påbörja byggandet av en ny 

högstadieskola centralt på 

Järvenområdet 
 

• Bygglov och startbesked har beviljats och byggnation pågår både av ny skola och ny 

idrottshall 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Påbörja byggandet av en ny 

F-6 skola på Norr 
 

• Bygglov och startbesked har beviljats och byggnation pågår 

 Bygga ut och rusta befintliga 

skolor 
 

• Utbyggnation av Sandbäcksskolan påbörjas i januari 2021 

• Byggnation av ny idrottshall vid Sandbäcksskolan pågår 

 Förstärka möjligheterna till 

kompetensutveckling för 

personal i förskola och skola 
 

• En rad insatser pågår, bland annat en uppdragsutbildning i samarbete med 

Linköpings universitet där barnskötare får möjlighet att utbilda sig till förskollärare 

• Under 2021 genomförs kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare och 

barnskötarbiträden i förskolan 

• Ett antal pedagoger har fått möjlighet att studera till speciallärare eller 

specialpedagog 

 Kartlägga administrativa 

uppgifter för pedagoger och 

ta fram åtgärder för att 

avlasta 
 

• Förstärkt administrativt stöd till förskolans rektorer för att säkerställa en 

administratör på heltid per rektor 

 Stärka studie- och 

yrkesvägledningen och 

arbeta aktivt för att bryta 

traditionella könsroller på 

arbetsmarknaden 
 

• Studie- och yrkesvägledare är samlade under en chef för att stärka professionen och 

ge förutsättningar för likvärdigt stöd till alla elever 

• Studie- och yrkesvägledningsinsatser i F-6 har påbörjats 

• Stärkt arbete kring studie- och yrkesvägledning på gymnasiet 

• Flera aktiviteter genomförs för att bryta traditionella yrkesval och effekter ses 

exempelvis inom vård- och omsorg samt fordon- och transportprogrammen 

• Studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen förstärks under 2021 till 

följd av ökat behov 

 Utreda regelverket för 

skolskjutsar, exempelvis när 

det gäller likabehandling av 

elever oavsett huvudman för 

skolan 
 

• En utredning är genomförd och redovisades våren 2020 

 Utreda förutsättningar för att 

skapa fler boenden för elever 

från andra orter som går 

utbildningar i Katrineholm 
 

• Ej påbörjat 

Trygg vård & omsorg 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Fler brukare inom vård 

och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring 

bemötande, förtroende 

och trygghet 

KS, VON, KFAB 

• Brukarundersökningar visar att en stor andel av brukarna inom vård och omsorg 

känner sig trygga med det stöd de får 

• Äldreomsorgens resultat 2020 låg i paritet med riket, med en liten förbättring inom 

hemtjänst 

• Resultaten för daglig verksamhet LSS var något bättre än riksgenomsnittet, och en 

viss förbättring har skett 

• Arbetet har påverkats av pandemin och har bland annat inriktats på att sprida 

information, skapa mötesplatser utomhus och digitala lösningar 

 
Ökade förutsättningar 

för aktiviteter för 

brukare inom vård och 

omsorg 

KULN, VON 

• Nöjdheten med aktiviteter som erbjuds på särskilt boende för äldre minskade något 

men låg över riksgenomsnittet 

• Nöjdheten med möjligheterna att komma utomhus ökade och låg över 

riksgenomsnittet 

• Pandemin påverkade förutsättningarna och bidrog till att nya typer av aktiviteter 

utvecklades 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Måltiderna inom vård 

och omsorg ska utvecklas 

STN, VON 

• Nöjdheten kring mat och måltider i särskilt boende för äldre minskade något men 

var fortfarande högre än snittet för riket 

• Utveckling av måltidschecklista och mellanmål  

• Framtagande av recept och rutiner för att kvalitetssäkra konsistensanpassad kost 

• Utbildning av personal inom funktionsstöd och hemtjänst kring kost, nutrition och 

hälsa 

• Ökade valmöjligheter för brukare i ordinärt boende som kan välja mellan tio olika 

maträtter per vecka 

 
Stärkt patientsäkerhet 

inom vård och omsorg 

VON 

• Fokus på att stärka patientsäkerheten i förhållande till pandemin, bland annat 

genom att upprätta och kommunicera rutiner 

• Delegeringsprocessen har utvecklats och delvis digitaliserats 

• Ny riktlinje gällande trygg hemgång och effektiv samverkan 

• Framsteg gällande andelen åtgärdade avvikelser inom hälso- och sjukvård 

 
Ökad möjlighet till 

delaktighet och 

inflytande 

SOCN, VON 

• Brukarundersökningarna 2020 visade att känslan av delaktighet och inflytande har 

minskat inom äldreomsorgen medan den har ökat inom daglig verksamhet, LSS 

• Olika modeller och verktyg används för att göra brukare mer delaktiga i sin vård och 

omsorg 

• Socialförvaltningens brukarundersökning 2019 visade goda resultat gällande 

upplevelsen av delaktighet och inflytande 

• Ökad delaktighet genom SIP-möten (samordnad individuell plan) när behov finns av 

samordning av insatser från flera aktörer 

 
Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 

• Vård- och omsorgsnämndens anhörigstöd erbjuder utbildningar och aktiviteter 

utifrån anhörigas behov 

• När anhörigcentralen varit stängd till följd av pandemin har anhörigstödet utvecklats 

inom det digitala området, vilket möjliggjort nya former och att stödet nått ut till nya 

grupper 

• Socialnämndens anhörigstöd utvecklades och erbjöd ett stort antal anhörigträffar 

under 2019, bland annat anhörighelger för personer som har närstående med 

missbruksproblematik 

• Under 2020 fick en del gruppverksamhet ställas in och socialnämndens anhörigstöd 

erbjöds då i högre utsträckning i form enskilda samtal 

 
Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och 

unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

• Ett brett arbete med förebyggande insatser bedrivs i samverkan mellan flera 

förvaltningar men har påverkats och anpassats utifrån pandemin 

• Familjecentralen med öppna förskolan öppnades i januari 2019 

• Inom Lyckliga Gatorna erbjuds vardags- och lovaktiviteter för barn i grundskoleålder 

• Tvärprofessionella team inom bildningsförvaltningen arbetar med tidiga insatser i 

förebyggande syfte 

• Socialförvaltingen genomför informationsbesök inom förskola och skola samt 

föräldrastödsutbildningar 

• Kommunövergripande insatser kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel), bland annat antilangningskampanjer 

 
Fler ska få en förbättrad 

situation efter kontakt 

med individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

• Öppenvårdens brukarenkäter 2020 visade att de flesta upplevde att deras situation 

var förbättrad efter insatsen 

 
Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar 

ska användas i ökad 

utsträckning inom 

individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

• Antalet hemmaplansinsatser har ökat genom stärkt internt samarbete 

• Ett projekt, Multiteamet, har startats för att arbeta med familjens samlade behov på 

hemmaplan för att undvika placering 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Kommunens kostnader 

för placeringar ska 

minska 

BIN, SOCN, VON 

• Socialnämndens och bildningsnämndens kostnader för placeringar minskade under 

2019 men ökade igen under 2020 

• Kostnadsutvecklingen har dämpats genom att skapa fler hemmaplanslösningar 

• Vård- och omsorgsnämndens kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS 

har minskat 

 
Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att 

skadas till följd av eget 

eller andras bruk av 

tobak, alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN 

• En rad insatser har genomförts kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel), bland annat antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, rökfria utomhusmiljöer, 

anti-dopningsmetoden 100% Ren Hårdträning, feriearbete som ANDTS-

ambassadörer samt införande av ANDTS-coachmetoden 

• Ny tobakslagstiftning som förbjuder rökning vid bland annat entréer, lekplatser och 

idrottsanläggningar har kommunicerats och skyltar om rökförbud har satts upp 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Intensifiera det uppsökande 

arbetet bland ungdomar 
 

• Intensifierat uppsökande fältarbete bland ungdomar både i skolan och på fritiden, 

med fokus på otrygga platser och platser där ungdomar samlas samt ”riskhelger”, 

exempelvis vid sportlov, påsklov och valborg 

• Samordnas av säkerhetsenheten och sker i samverkan med Polisen, 

Ungdomsteamet, Perrongen, Lyckliga gatorna samt trygghets- och 

nattvandrargrupper 

• Planeras utifrån en gemensam lägesbild som uppdateras varje vecka utifrån 

metoden EST (Effektiv samordning för trygghet) 

• Under stora delar av pandemin har kommunens trygghetsfrämjande resurser för 

barn- och unga arbetat uppsökande, både genom fältarbete och genom aktiviteter 

ute på platser där ungdomar samlas 

• Tvärprofessionella team inom bildningsförvaltningen som arbetar med tidiga 

insatser i förebyggande syfte 

• Kommunövergripande insatser kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel), bland annat antilangningskampanjer 

 Göra miljöer där barn vistas 

rökfria, exempelvis 

lekplatser, idrottsplatser och 

badplatser 
 

• Ny tobakslagstiftning som förbjuder rökning vid bland annat entréer, lekplatser och 

idrottsanläggningar har kommunicerats 

• Skyltar om rökförbud har satts upp 

 Öppna ett nytt äldreboende, 

Dufvegården 
 

• Arbetet har fortlöpt enligt plan och inflyttning skedde i början av 2021 

 Skapa fler demensplatser 

inom äldreomsorgen 
 

• Anpassning av antalet demensplatser har gjorts och fortsätter i boendeplaneringen 

framåt 

• Kön för ansökningar om demensplatser följs löpande 

 Bibehålla habiliterings-

ersättningen för deltagare i 

daglig verksamhet 
 

• Vård- och omsorgsnämnden fattar årligen beslut om att bibehålla förhöjd 

habiliteringsersättning 

• Beslut om statligt stöd för habiliteringsersättning finns till 2021 

 Utreda införande av mer 

välfärdsteknik inom vård och 

omsorg med utgångspunkt 

från brukarnas och 

verksamheternas behov; 

varje år ska minst två nya 

tekniska lösningar utvärderas 
 

• Upphandling av nya larmlösningar har gjorts för både särskilt boende och ordinärt 

boende, som ger plattformar för att kunna införa olika tekniska lösningar 

exempelvis digital tillsyn eller olika typer av sensorer utifrån personliga behov och 

önskemål. 

• Pågående projekt för att i liten skala testa digital nattillsyn för brukare som själva 

valt detta 

• Inköp av "Tovertafel", en interaktiv projektor, som kan användas både inom 

äldreomsorgen och funktionsstöd 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Intensifiera kommunens 

arbete mot uppfostringsvåld, 

våld i nära relationer och 

hedersrelaterat förtryck 
 

• En plan för kommungemensamt förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och 

förtryck har tagits fram av socialförvaltningen  

• Genomförande av 16 days of activism 

• Implementerat olika behandlingsmetoder som riktar sig till våldsutsatta, vålds-

utövare samt barn som upplevt våld i familjen för att behandla olika typer av våld 

• Kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld för personal inom vuxenutbildning 

 Ge stöd och hjälp till den 

som vill lämna kriminell 

verksamhet eller extremism 

för att ta sig vidare till ett 

normalt liv via socialtjänst 

och samarbete med externa 

aktörer 
 

• Metoden social insatsgrupp (SIG), där olika verksamheter samverkar, används 

löpande för att hjälpa ungdomar att lämna en kriminell livsstil 

 Öka tillgängligheten till vård 

och stöd av god kvalitet vid 

bruk av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel och tobak 
 

• Utökat med fler behandlingsinsatser för olika typer av riskbruk/missbruk 

• Öppet intag inom missbruksvården gör att den som söker vård på hemmaplan 

erbjuds behandling skyndsamt 

• Stöd att sluta röka för kommunens medarbetare 

 Genomföra ett utvecklings-

arbete kring tre breda teman, 

sociala aktiviteter, utomhus-

aktiviteter och fysisk aktivitet 
 

• Inom funktionsstöd har pandemin bidragit till mer utomhusaktiviteter med fokus på 

hälsa, till exempel utomhusgym, pokemon go och "Hitta Ut" 

• Dietist har besökt verksamheter för att prata hälsa och kost 

• Inom äldreomsorgen har arbete skett med att skapa sociala och fysiska aktiviteter 

utomhus och digitalt, ett exempel är digitala konstvisningar och konstworkshopar 

 Utveckla måltidsmiljöerna, 

både när det gäller rummets 

utformning och formerna för 

måltiderna 
 

• Måltidsmiljön följs upp regelbundet via måltidsobservationer 

• Behov har identifierats att uppdatera måltidsrutiner med riktade åtgärder för 

demens- respektive somatiska avdelningar samt utifrån ett genusperspektiv 

 I ökad utsträckning ge 

brukare möjlighet att välja 

när de vill äta och mellan 

olika maträtter 
 

• Ökade valmöjligheter för brukare i ordinärt boende nu som kan välja mellan tio olika 

maträtter per vecka 

• I särskilt boende ges valmöjligheter gällande frukost, mellanmål och tillbehör och 

drycker till huvudmåltider, samt möjlighet till individuella beställningar för att 

tillgodose brukares önskemål 

• I de öppna restaurangarena finns minst två maträtter att välja på 

• Genomförandeplanerna utvecklas med fokus på måltidsituationen för att se till att 

det finns information om när, vad och hur brukaren vill äta 

 Bygga om Igelkottens matsal 

för att skapa en mer genuin 

och intim restaurangkänsla 
 

• Ej påbörjat, planeras inför 2022 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VON 

• Pandemin har påverkat och begränsat möjligheterna att bedriva kultur- och 

idrottsverksamhet 

• Minskat antal besök och deltagartillfällen inom många av kommunens publika 

verksamheter, till exempel simhallen och kulturhusen Ängeln och Perrongen 

• Ökat antal aktiva låntagare och utlån från biblioteket 

• Flera insatser för att stärka förutsättningarna för föreningar och organisationer 

• Nya typer av aktiviteter har utvecklats för vård- och omsorgsnämndens målgrupper, 

större evenemang har ställts in 

• En rad insatser som bidrar till ett aktivt fritidsliv har genomförts, bland annat 

utveckling av vandringsleder och nya leder för mountainbike 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Kultur, idrott och fritid 

för barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

• Arbetet för att erbjuda ett brett utbud av kultur-, idrotts-, och fritidsaktiviteter för 

barn och unga har fortsatt trots pandemin, bland annat genom vardags- och 

lovaktiviteter inom Lyckliga gatorna 

• Inom funktionsstöd genomförs aktiviteter utifrån barn och ungas intresse med 

individuellt anpassade lösningar 

• Det idrottspolitiska programmet och nya riktlinjer för föreningsbidrag prioriterar 

verksamheter och aktiviteter som riktar sig till barn och unga 

 
Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

• Riktade satsningar för att jämna ut könsskillnader i användandet av 

kulturförvaltningens verksamheter har fallit väl ut 

• Fortsatt ojämn könsfördelning på KomTek  

• Kultur, idrott och fritid har tagits med som en prioriterad artikel i kommunens 

reviderade handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 

• I de nya riktlinjerna för service- och tekniknämndens föreningsbidrag ställs krav på 

att redovisa könsfördelning i styrelsen samt hur föreningen arbetar med 

jämställdhet i verksamheten 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Fortsätta med öppen 

fritidsverksamhet och 

gatufester i bostadsområden 
 

• Genom Lyckliga gatorna får barn i grundskoleåldern tillgång till trygga platser, trygga 

vuxna och en meningsfull fritid med kultur-, natur- och sportaktiviteter 

• Gatufester genomfördes 2019 men inte 2020 på grund av pandemin 

 Ordna och ge stöd till 

aktiviteter på skollov 
 

• Aktiviteter för barn och unga erbjuds varje skollov genom bland annat Lyckliga 

gatorna, Perrongen, KomTek och Kulturskolan 

• Aktiviteterna har anpassats utifrån pandemin men ändå nått ut till många barn och 

unga 

 Planera för fler grönområden 

i takt med att kommunen får 

fler invånare 
 

• Planering finns med i alla detaljplaner som tas fram 

• Masterplan Norr 

• Ny skogsbruksplan 

• Översyn pågår av eventuella naturreservat inom kommunens ägda mark 

 Stötta föreningslivet och ge 

föreningar och 

studieförbund goda 

möjligheter att verka i 

kommunen 
 

• Nya riktlinjer för föreningsbidrag inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

och nytt föreningsreglemente inom kulturnämndens ansvarsområde 

• Digitalisering och e-tjänster för att förenkla ansökningsförfarande och underlätta för 

föreningar 

• Samarbete mellan Lyckliga gatorna och föreningslivet 

• Flera insatser för att stärka förutsättningarna för föreningslivet i samband med 

pandemin, bland annat extra föreningsbidrag till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet 

 Inventera vandringsleder och 

anläggningar för friluftsliv 

som underlag för prioritering 

av åtgärder och utveckling 

för att främja ett ökat 

friluftsliv 
 

• Inventering genomförd med särskilt fokus på åtgärdande av grillplatser och toaletter 

• Ny vandringsled i Forssjö klar 

• Discgolfbana vid Duveholm klar 

• Förbättring pågår av tillgänglighet på naturstigen mellan parkeringen vid Fågeltornet 

och Gersnäs allé 

 Utveckla informationen och 

marknadsföringen kring vilka 

möjligheter till ett aktivt 

friluftsliv som finns i 

Katrineholms kommun 
 

• Sker i samverkan mellan kommunen och Plus Katrineholm 

• Utveckling av Naturkartan 

• Kontinuerlig kommunikation via sociala medier, bilaga i SvD samt digital interaktiv 

broschyr 

 Stärka samarbetet med 

föreningslivet för ett aktivt 

friluftsliv 
 

• Samarbete med Sörmlandsleden som utvecklar och underhåller möjligheter till 

friluftsliv 

• Lyckliga gatorna samverkar med föreningar som har fokus på friluftsliv i aktiviteter 

för barn och unga 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Utreda möjligheterna att 

skydda attraktiva och 

tätortsnära naturområden 

för friluftsliv, bland annat 

med hänsyn till förskolors 

och skolors behov av 

närbelägna grönområden 
 

• Planering finns med i alla detaljplaner som tas fram 

• Masterplan Norr 

• Ny skogsbruksplan 

• Översyn pågår av eventuella naturreservat inom kommunens ägda mark 

 Fortsätta att rusta upp 

Lokstallsområdet för 

aktivitet, kultur och möten 
 

• Investeringsmedel finns i planen för 2022-2023 

 Konst ska finnas med när nya 

verksamhetslokaler byggs 
 

• Kulturförvaltningen involveras löpande i processer rörande konst i nya 

verksamhetslokaler, bland annat nya äldreboendet Dufvegården 

 Nya skolor ska berikas med 

konst som kan användas 

praktiskt och pedagogiskt 
 

• Påbörjat arbete med konst till nya Järvenskolan och skolan på Norr med 

pedagogiken som utgångspunkt 

 Lekplatser ska finnas runt 

om i kommunen med olika 

teman 
 

• Förslag till lekparksstrategi framtagen och på remiss 

 Utegym ska finnas i varje 

kransort och stadsdel 
 

• Under 2021 byggs utegym i Forssjö, därmed finns utegym i alla kransorter 

 Utveckla motionsspåren 
 

• Banunderlag renoveras och belysning byts ut löpande 

• Peppande skyltar uppsatta utmed spåren 

• Spåren finns tillgängliga på naturkartan.se 

 Det ska finnas en flyttbar 

konstfrusen isbana 
 

• En flyttbar isbana finns och har varit placerad på Stortorget varje år sedan vintern 

2017/2018 

 Uppföra en multisportarena i 

Forssjö 
 

• Ej påbörjad 

 Planera en ny badplats i 

samband med att Forssjö 

utökas med fler bostäder 
 

• Plats för bad finns i detaljplanen för Ragnars gärde 

 Ta tillvara de goda 

möjligheter som finns att 

utveckla Djulöområdet, med 

bland annat ett promenad-

stråk längs stranden och 

längdskidspår på Djulö gärde 
 

• Utveckling av området tas upp i Djulögruppen 

• Överenskommelse finns i arrendet av marken att kunna nyttja för skidspår på 

vintern 

• Avstängt för genomfartstrafik på Laxmans väg, utnyttjas till gångstråk 

• Gångstig mellan Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg rustas upp under 2021 

 Bygga två nya idrottshallar 
 

• Nya idrottshallar byggs och planeras vid Sandbäcken, Järven, nya skolan på Norr 

samt Skogsborg 

 Utveckla Sportcentrum 
 

• Ny isarena har byggts på Backavallen 

• Omfattande renovering av simhallen  

• Renovering av gymnastik- och tennishallen samt ny ventilation och mer 

energieffektivt uppvärmningssystem 

• Ny hinderbana bakom Duveholmshallen  

• Flera planerade och pågående projekt inom Sportcentrum, bland annat ny 

servicebyggnad, belyst gång- och cykelstråk, tydligare skyltning, utbyggnad av 

gymnastik- och boulehall samt ny sarg och plexiglas i ishallen 

 Ge fler nya sporter plats i 

lokaler och på olika 

anläggningar 
 

• Ny hinderbana bakom Duveholmshallen 

• Två padelhallar har tillkommit genom privata initiativ 

• Ny discgolfbana i Backaområdet 

• Möjlighet att spela curling i nya isarenan på Backavallen 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Bygga nya omklädningsrum 

på Backavallen och i samma 

byggnad ge personalen en 

modern arbetsmiljö 
 

• Byggnation pågår av ny servicebyggnad med omklädningsrum 

 Modernisera bandyarenan 

och byta ut köldmediet till 

isytorna till ett modernt och 

miljö- och hälsovänligt 

alternativ 
 

• Ny isarena har byggts på Backavallen som bidrar till ökad attraktivitet för hela 

Katrineholm 

• Kylanläggningen utbytt till ett mer modernt och hälsovänligt kylmedel som ger miljö- 

och energimässiga förutsättningar att erbjuda åkbar is för allmänheten under stor 

del av året 

• Energieffektivisering genom att utnyttja befintligt geoenergilager i kombination med 

isarenans nya kylanläggning 

 Anlägga ytterligare en 

konstgräsplan och på längre 

sikt planera för att det ska 

finnas en plan i varje 

väderstreck 
 

• Ny konstgräsplan har anlagts på Värmbols IP 

• Lämpliga platser för ytterligare konstgräsplaner utreds 

 Möjliggöra för 

idrottsföreningarna att hitta 

en gemensam mötesplats i 

befintliga lokaler för att 

skapa ett ”Idrottens Hus” 
 

• Projektet pausat då föreningslivet dragit tillbaka sin önskan om ett Idrottens hus 

 Utreda behov och kostnader 

för att renovera och snygga 

upp Nyhemshallen 
 

• Belysning i hallen samt ställverk för inkommande el har bytts 

• I omklädningsrum har duschväggar monterats 

• Besiktning och genomgång av sporthallen är genomförd, investeringsbehov 

gällande utbyte av läktare och sportgolv kommer att tas upp i budgetunderlag för 

2022  

 Utreda modernisering och 

ansiktslyftning av campingen 

vid Djulö 
 

• Utvecklingsarbete pågår där en utvecklingsplan för campingen med prioriterade 

åtgärder tas fram 

• En plats för vinterförvaring av båtar är iordningställd och ställplatser för husbilar 

håller på att anläggas 

Hållbar miljö 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Ökad andel miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

• Hög andel miljöbilar jämfört med andra kommuner 

• Förbrukningen av fossila drivmedel har minskat med 28 procent på två år 

• Förutsättningar har skapats för omställning av fossila fordonsflottan till el 

 
Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB 

• Minskad energiintensitet (energiförbrukning för el och värme per kvadratmeter) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB 

• Nya isarenan på Backavallen möjliggör stora energieffektiviseringar 

 
Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

• Den totala solelsproduktionen i kommunen har ökat 

• Kommunens egen solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och KIAB har ökat 

• Solceller är befriat från avgift i plan- och bygglovstaxan 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

• Arbete pågår med inventering av enskilda avlopp, totalt åtgärdades 357 bristfälliga 

avlopp 2019-2020 

• Pågående projekt för att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från 

hästhållning 

• Pågående projekt för att rena Öljaren genom lågflödesmuddring och återföra 

näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark 

• Dagvattenutredningar görs i samband med framtagande av detaljplaner 

• Projektering pågår för våtmark vid Mejeridiket/sjön Näsnaren i samverkan med 

Tekniska verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten 

• Förstudie pågår för våtmark vid Djulö i samverkan med Amazon Web Services och 

Sörmland Vatten 

• Förstudie påbörjad gällande Lasstorpsdiket 

 
Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 

KIAB, KVAAB 

• Nedskräpningen har minskat på kontrollerade ytor 

• En handlingsplan mot nedskräpning har antagits 

• Insatser och kampanjer för att minska nedskräpning har genomförts i samarbete 

med skolor, Håll Sverige Rent och Städa Sverige 

 
Biologisk mångfald ska 

främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

KS, STN 

• Markytor har omvandlats till ängsplanteringar  

• Insektshotell har satts upp 

• Totala arealen skyddad natur har ökat 

 
Klimatsmartare måltider 

i kommunens 

måltidsverksamhet 

STN 

• Minskat klimatavtryck av kommunens livsmedelsinköp 

• Planering av matsedeln för att minska svinn och anpassning av recept för att främja 

varor i säsong 

• Flera insatser för att påverka barns och ungdomars matval, bland annat servering av 

det vegetariska alternativet först i serveringlinjen, marknadsföring av dagens 

miljöval samt produktion av filmer om hållbar livsmedelskonsumtion 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Omvandla klippta grönytor 

till ängsplanteringar för att 

främja biologisk mångfald 
 

• Ett antal markytor har ställts om till ängsplanteringar och fler är under framtagande 

 Samverka med och ställa 

krav på Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen 
 

• Samverkan med bland annat Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för att 

minska nedskräpning vid återvinningsstationerna 

 Ge information vid bygglov 

om hur det är lämpligast att 

placera byggnader för att få 

optimal effekt av solceller 
 

• Solkartan på webben 

• Frågor om solceller hanteras av energi- & klimatrådgivaren 

 Sätta upp fler bihotell 
 

• Ett antal insektshotell sätts upp varje år för att bidra till biologisk mångfald och öka 

medvetenhet om frågan 

 Installera ytterligare 

solenergi i kommunens 

fastigheter 
 

• Kommunens solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och KIAB har ökat 

 Fortsätta arbetet kring 

inventering och kretslopps-

anpassning av små avlopp 
 

• Arbete pågår med inventering av enskilda avlopp, totalt åtgärdades 357 bristfälliga 

avlopp 2019-2020 

• Projekt kring kretsloppsanpassning av små avlopp har genomförts 

• Slam från små avlopp hygieniseras i Sörmland Vattens externslambrunnar med 

efterföljande spridning på åkermark 

• Ytterligare åtgärder kan krävas på sikt, inväntar regeringens utredning av framtida 

slamhantering 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Förbättra dagvatten-

hanteringen, i första hand 

genom lokalt omhänder-

tagande, eller genom 

utveckling av våtmarker som 

samtidigt skapar attraktiva 

områden för rekreation 
 

• Kartläggning inom tätort av dagvattenflöden vid nederbörd delvis genomfört i 

samarbete med Sörmland Vatten 

• Dagvattenutredningar görs i samband med framtagande av detaljplaner 

• Projektering pågår för våtmark vid Mejeridiket/sjön Näsnaren i samverkan med 

Tekniska verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten 

• Förstudie pågår för våtmark vid Djulö i samverkan med Amazon Web Services och 

Sörmland Vatten 

• Förstudie påbörjad gällande Lasstorpsdiket 

 Genomföra ett projekt för att 

rena Öljaren genom 

lågflödesmuddring 
 

• Projektet uppstartat  

 Minimera utsläpp av 

läkemedelsrester i sjöar och 

vattendrag genom 

samverkan med Region 

Sörmland 
 

• Sörmland Vatten driver frågan om mätningar i samverkan med Länsstyrelsen och 

kommunen 

• Informationsinsatser utifrån avfallsplanen 

 Stärka kommunens 

kommunikation och 

kunskapsspridning kring 

miljöfrågor 
 

• Digitala kommunikationsinsatser och utveckling av informationen på webbplatsen 

• Aktiv marknadsföring av Naturkartan  

• Publika aktiviteter för att minska nedskräpning i samverkan med Håll Sverige Rent 

och Städa Sverige 

• Kommunikation gällande resultat i olika miljömätningar 

 Informera om kommunens 

naturvärden 
 

• Naturkartan har uppdaterats med bland annat flera leder och nyttjas även av 

+Katrineholm för information till turister och besökare 

 Införa elbussar i 

stadstrafiken 
 

• Genomfört 

 Utreda möjligheterna att öka 

genomsläppligheten på 

hårdgjorda ytor, exempelvis 

genom användande av 

hålsten 
 

• Möjligheten till genomsläppliga hårdgjorda ytor utreds vid framtagande av 

detaljplaner för Lövåsen-Finntorp, Lövåsen-Uppsala samt Kerstinboda 

 Eftersträva en lägre 

energiförbrukning än 

Boverkets norm vid 

nybyggnationer 
 

• Vid nyproduktion bygger KFAB lägst lägst silvercertifierad byggnad enligt 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, 

silver eller brons utifrån krav på energi, inneklimat och material 

• Nya isarenan och konverteringen av kyl- och energisystemet vid Backavallen ger 

stora energibesparingar 

 Intensifiera arbetet med att 

minska matsvinn, bland 

annat genom att utveckla en 

e-tjänst för specialkost och 

frånvaro 
 

• Ny nationell matsvinnsmätning startade hösten 2020 

• Planering av matsedeln för att minska svinn  

• Ny e-tjänst för specialkoster och anpassade måltider effektiviserar hanteringen och 

kommunikationen   mellan kök, dietist, skola och föräldrar vilket bidrar till minskat 

matsvinn 

 Förtäta staden för minskade 

behov av transporter 
 

• Pågår genom nya detaljplaner för Pionen, Vitsippan, Abborren samt i arbetet med 

Centrum Väst 

• Bygglov beviljat för drygt 200 nya lägenheter i kvarteret Hämplingen 

 Förstärka möjligheterna att 

gå och cykla genom nya 

gång- och cykelbanor 
 

• Om- och tillbyggnad av gång- och cykelbanor på båda sidor om Vasavägen/nya 

stråket  

• Om och tillbyggnad av gång- och cykelbana på Nävertorpsgatan  

• Projektering av ny gång- och cykelbana mellan Katrineholm och Strängstorp 

• Förbättrad skyltning för cyklister 

• Gång- och cykelbana kommer byggas genom Backavallen till Sportcentrum under 

2021 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Ställa miljökrav vid 

upphandling, på såväl varor 

och produkter som på 

transporter 
 

• Miljökrav på varor, produkter och transporter ställs vid upphandling 

 Revidera kommunens 

finanspolicy för att förtydliga 

att kommunen inte ska 

investera i fossilbranschen 
 

• Finanspolicyn har reviderats 

 Skärpa kraven vid 

upphandling och användning 

av kemikalier, med hänsyn till 

både miljö- och arbetsmiljö-

aspekter 
 

• Revidering av kommunens inriktningsdokument för inköp 

• Miljöstrateg deltar i upphandlingsrådet 

• Revidering pågår av kommunens rese- och fordonspolicy som även hanterar 

miljöhänsyn vid transporter av varor 

 Fasa ut och ersätta 

användandet av 

plastmaterial, såsom 

engångsartiklar, med 

miljövänliga alternativ i de 

kommunala verksamheterna 
 

• Inköpsrutiner har reviderats 

• Handlingsplan för giftfri/hälsosam förskola har följts upp  

• Arbete pågår med att fasa ut engångsartiklar där det är möjligt, inom hälso- och 

sjukvårdsområdet finns i många fall inga bra alternativ 

• Pandemin har bidragit till ökad användning av engångsmaterial, till exempel 

matlådor till skolelever, samtidigt som viss användning minskat till följd av stängda 

verksamheter 

 Utreda möjligheten till 

vertikala odlingar i 

centrum för att minska 

klimatpåverkan, buller 

och dagvattenflöden,  

i samverkan med 

fastighetsägare 
 

• Ej påbörjad 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Säkrad 

kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Ökad andel som arbetar heltid 

• Minskad personalomsättning 

• Flexibla åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen under pandemin, exempelvis 

omfördelning av befintlig personal 

• Samverkan med högskolor och universitet kring verksamhetsförlagd utbildning 

• Pågående äldreomsorgslyft ger medarbetare möjlighet att studera till 

undersköterska eller vårdbiträde samtidigt som de arbetar 

• Pågående kompetensutvecklingssatsning för personal i förskola  

• Pågående traineeprogram samt olika chefs- och ledarskapsutbildningar, bland annat 

ett årligen återkommande utvecklingsprogram för chefer i personligt ledarskap  

 
Ökat 

medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• På totalt nivå är resultatet i medarbetarundersökningen oförändrat, varje 

arbetsplats ska identifiera förbättringsområden och ta fram handlingsplaner 

• Kontinuerligt arbete för att medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsplanering 

och systematiskt kvalitetsarbete 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Förbättrad hälsa för 

kommunens 

medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Under 2019 minskade den totala sjukfrånvaron för både kvinnor och män 

• Under 2020 ökade sjukfrånvaron men mot bakgrund av pandemin bedöms 

ökningen som relativt begränsad 

• Minskad långtidssjukfrånvaro 

• Utveckling av det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa genom bland 

annat friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer, hälsovecka, hälsokollen och stöd för att 

sluta röka 

 
Kommunens 

tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

• Utvecklingen av Kontaktcenter har bidragit till att göra det enklare för invånare att 

komma i kontakt med kommunens tjänster och service 

• Omfattande utveckling och ökat användande av e-tjänster och digitala lösningar har 

ökat tillgängligheten men också bidragit till att upprätthålla verksamhet under 

pandemin 

 
Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Genom pandemin har utvecklingen och kompetensen när det gäller digitalisering 

och användande av digitala lösningar accelererat 

• Kontaktcenter vägleder och ger invånare hjälp till självhjälp genom kommunens e-

tjänster 

• Insatser görs även inom förvaltningarna för att främja ökad digital delaktighet 

internt och externt 

• Flerårig satsning på digitala verktyg i skolan har bidragit till ökad digital delaktighet 

 
Ökad effektivitet genom 

nya samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, KVAAB, VSR 

• Ökad samverkan med närliggande kommuner kring bland annat 

gymnasieantagning, livsmedelskontroll, modersmålsundervisning och telefonväxel 

• Samverkansplattform med Arbetsförmedlingen 

• Utvecklad samverkan med regionen kring Trygg hemgång 

• Intert har samverkan bland annat utvecklats kring Kontaktcenter, rutiner för 

detaljplaner och bygglov, projektledning och uppföljning, barnhälsoteam 

• Pandemin har bidragit till nya kontaktytor och ökad samverkan både internt och 

externt 

 
Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

• Resultatet för 2019 uppgick till 2,3 procent av skatteintäkterna 

• Resultatet för 2020 uppgick till 3,9 procent av skatteintäkterna 

 
Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

• Under både 2019 och 2020 ökade nettodriftkostnaderna mindre än skatteintäkterna 

 
Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte 

överstiga tre procent av 

driftbudgeten 

KS 

• Under både 2019 och 2020 översteg avskrivningarna tre procent av driftsbudgeten 

• I genomsnitt uppgick avskrivningarna till 3,4 procent av driftbudgeten under de 

första två åren av mandatperioden 

• Enligt plan och beslut för 2021 kommer investeringsnivåerna vara fortsatt höga 
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Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Utveckla kommunens, 

tillgänglighet, bemötande 

och service till invånare och 

företag på bred front, genom 

bland annat e-tjänster,  

ny webbplats, Kontaktcenter, 

servicepunkter på lands-

bygden och god tillgänglighet 

per e-post och telefon 
 

• Utvecklingen av Kontaktcenter som kommungemensam reception 

• Budget- och skuldrådgivningens placering vid Kontaktcenter 

• Servicepunkterna på landsbygden inventeras löpande genom besök 

• Omfattande utveckling av nya e-tjänster och digitala lösningar 

• Kontinuerlig utveckling av kommunens webbplats 

• Förändrad organisation inom socialförvaltningen med en gemensam mottagning 

• Anpassade öppettider och bemanning i kommunens växel för snabbare service 

 Fortsätta arbetet för att öka 

den digitala delaktigheten i 

alla åldrar 
 

• Kontaktcenter vägleder och ger invånare hjälp till självhjälp genom kommunens e-

tjänster 

• Flerårig satsning på digitala verktyg i skolan har bidragit till ökad digital delaktighet 

• Arbete med att öka intern digital delaktighet för kommunens medarbetare 

samordnas genom digitaliseringsforum 

• Konceptet för kommunens arbete kring digital delaktighet (Digidel) behöver förnyas 

 Utveckla uppföljning och 

redovisning av kommunens 

resultat och kvalitet 
 

• Kommunens delårsrapport och årsredovisning har utvecklats och månadsbokslut 

införts 

• Utveckling pågår av det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningarna 

• Förbättrade digitala system för tillgång till data på aggregerad och detaljerad nivå 

 Intensifiera arbetet med att 

effektivisera den kommunala 

organisationen, bland annat 

genom att ta tillvara 

medarbetarnas kreativitet 

och idéer 
 

• Medel har avsatts för innovation och medarbetare utbildats i metoder för att driva 

innovationprocesser 

• Ökad samverkan över förvaltningsgränser, till exempel gällande trygghet och 

säkerhet, föreningsliv, investeringsprojekt och Kontaktcenter 

• Förvaltningarna har utvecklat arbetssätten för att ta tillva medarbetarnas kreativitet 

och idéer, till exempel genom facklig samverkan, arbeta med ständiga förbättringar, 

idépris och e-tjänst för att ta emot idéer 

 Utveckla utbildnings-

möjligheterna för 

kommunens anställda, 

exempelvis genom betald 

utbildning inom ramen för 

arbetstiden eller genom att 

garantera anställning för 

personer som arbetar heltid 

men som studerar på sin 

fritid för att läsa in viss 

kompetens 
 

• Riktade satsningar har gjorts inom flera förvaltningar som ger möjlighet att studera 

på arbetstid, exempelvis barnskötare, specialpedagogik, förskollärare, 

socionomutbildning, specialistsjuksköterska 

• Inom ramen för den statliga satsningen äldreomsorgslyftet har hittills 17 

medarbetare fått möjlighet till kompetenshöjande insatser, varav hälften var 

timanställda som erbjöds tillsvidareanställning när de tackade ja till erbjudandet 

• Internt traineeprogram samt chefs- och ledarskapsutbildningar 

 Öka den interna 

effektiviteten genom 

digitalisering och 

vidareutveckling av 

e-tjänster 
 

• Ett stort antal digitaliseringsinitiativ har genomförts och pågår, arbetet samordnas 

genom ett digitaliseringsforum med deltagare från alla förvaltningar 

• Office 365 har implementerats och ger stora möjligheter till fortsatt utveckling av 

digitala lösningar och effektivisering av olika arbetsprocesser 

• Totalt finns 115 e-tjänster i kommunens e-tjänstportal, arbete pågår med 

kvalitetssäkring 

• Utveckling pågår av digitala kartan på webben samt GIS-tjänster 

• Pandemin har bidragit till en kraftig ökning av nyttjandet av digitala verktyg, bland 

annat för möten och utbildningar 

 Alla medarbetare ska ha en 

heltidsanställning som grund 

och kunna välja 

tjänstgöringsgrad 
 

• Samtliga medarbetare som omfattas av heltid som norm har en helttidstjänst som 

grund. Möjlighet finns att välja tjänstgöringsgrad om verksamheten så tillåter. 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Öka samarbetet med andra 

kommuner, exempelvis 

genom att köpa och sälja 

tjänster för att säkra 

kompetens och 

kostnadseffektivitet 
 

• Samverkan med andra kommuner finns inom många verksamhetsområden, både 

genom köp och sälj av tjänster och samverkan genom olika former av 

samverkansråd och samverkansprojekt 

• Exempel på samverkansområden som tillkommit under 2019 och 2020 är 

samverkan kring införande av e-arkiv genom Sydarkivera, en länsgemensam 

socialjour, antagning till gymnasieskolan där Vingåker och Flen köper tjänsten av 

Katrineholms kommun, nya avtal kring mottagande av elever inom grund- och 

gymnasiesärskolan, leverans av matlådor inom hemtjänsten till Flen samt en 

gemensam webbportal för vuxenutbildningen i länet  

 Fortsätta insatserna för att 

minimera delade turer 
 

• Arbetet med att minimera delade turer pågår kontinuerligt i de få fall de finns 

 Utveckla samverkan med 

näringslivet, Region 

Sörmland och andra 

myndigheter gällande 

kompetensförsörjning och 

rekrytering, exempelvis för 

att möjliggöra så kallade 

tandemrekryteringar 
 

• Regionen arbetar med att utveckla samverkan inom länet för att att stärka 

kompetensförsörjningen 

• Inom ramen för ESF-projektet Kompetens inför framtiden pågår samverkan med 

bland annat näringslivet 

• Samverkan kring kompetensförsörjning gällande hälso- och sjukvårdspersonal i 

samband med pandemin  

• Kontakter har tagits men ännu inte lett till samarbete gällande tandemrekryteringar 

 Utreda behov och 

möjligheter till stärkt 

samverkan med externa 

parter, exempelvis gällande 

kompetensutveckling/ 

utbildning av medarbetare 
 

• Samarbete med flera utbildningsanordnare. Initiativ har tagits för samordning av 

utbildningar mellan kommuner, men behov och inriktning har varit olika. 

 Vidareutveckla friskvårds-

insatserna och stimulera 

medarbetarna till ökad 

friskvård 
 

• Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö, friskvård och hälsa har utvecklats genom 

bland annat friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer, hälsovecka, hälsokollen, stöd för att 

sluta röka, digital pausgympa och mindfulness 

 Stötta och stärka personal-

föreningen, i syfte att bredda 

utbudet av förebyggande och 

personalvårdande aktiviteter 

och uppmuntra fler att delta 
 

• Dialog förs med personalföreningen avseende insatser och om att bredda 

informationen om personalföreningens aktiviteter 

 Sätta in insatser för att 

avlasta exempelvis lärare, 

sjuksköterskor och social-

sekreterare från administra-

tiva arbetsuppgifter, bland 

annat genom att ta in nya 

kategorier av medarbetare 
 

• Inom bildningsförvaltningen anställs nya yrkeskategorier för att avlasta 

lärarpersonal, exempelvis administratörer, socialpedagoger, resurspedagoger, 

trygghetsvärdar 

• Inom socialförvaltningen finns administratörer för att avlasta socialsekreterarna de 

arbetsuppgifter som kan utföras av annan kompetens 

• Inom vård- och omsorgsförvaltningen avlastas legitimerad hälso- och 

sjukvårdpersonal gällande bland annat beställningar, provtagningar och skötsel av 

bilar genom administrativ personal och frikopplade undersköterskor 

 Utreda möjligheterna att 

stimulera medarbetare till 

friskvård genom digitala 

verktyg och en hälsopremie 

utöver friskvårdsbidraget 
 

• Ett digitalt verktyg för pausgympa har prövats och införts 

• Utredning av hälsopremie pågår 

 Stärka ledarskapet och 

medarbetarskapet genom 

bland annat kompetens-

utveckling, formell 

samverkan samt dialog och 

delaktighet 
 

• En medarbetarbetskaps- och ledarskapsprofil har tagits fram utifrån det 

personalpolitiska programmet 

• Verktyg och dialogmaterial har tagits fram som kan användas på arbetsplatsen i 

syfte att stärka medarbetarskapet och ledarskapet 

• Kommunövergripande ledarskapsprogram och chefsutbildningar 

• Traineeprogram 

• Förvaltningsspecifika insatser, exempelvis bildningsförvaltningens arbete med 

effektfullt ledarskap 
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Sponsring av VM i bandy 2022 (P19)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sponsra evenemanget P19 VM i bandy 2022 med 200 000 
kronor samt finansiera kostnaden på 67 500 kronor för hyra av ishallen m.m. Medlen anslås 
ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2021 då evenemanget äger rum den 20 – 23 
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Svenska bandyförbundet och Katrineholm Värmbol BS (KVBS) har kommit överens om att 
förlägga P19 VM i bandy till Katrineholm och den nya isarenan. KVBS blir därmed 
värdförening för evenemanget som äger rum den 20 – 23 januari 2022. Deltagande lag är i 
nuläget Sverige, Norge, Ryssland, Finland samt eventuellt ytterligare lag. Det kan då röra sig 
om ytterligare en nation eller ett utvecklingslag men spelare från olika europeiska nationer.

Budgeten för evenemanget består av insatser från Svenska bandyförbundet, internationella 
bandyförbundet samt externa sponsorer.

Katrineholms kommun föreslås sponsra evenemanget med 200 000 kronor samt 
hyreskostnaderna, inklusive bemanning, på 67 500 kronor för Isarenan under 
mästerskapet.

Pascal Tshibanda
Kommunikationschef

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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Bidrag till Summer Camp 2021

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 90 000 kronor till den ideella 

föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) till Summer Camp 2021. 
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang förväntas IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig 

redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. 

Sammanfattning av ärendet
Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har inkommit med en ansökan om 90 000 
kronor för att arrangera Katrineholm Summer Camp 2021. Katrineholms Summer Camp är 
ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott för Alla, RF-SISU (f.d. Sörmlandsidrotten) och 
Katrineholms kommun (Viadidakt). 

År 2021 blir det tolfte året i rad som projektet genomförs. Det finns flera syften med 
projektet varav tre är extra tydliga:
1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens ledare genom utbildning och ledarpraktik.
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova på 

många olika idrotter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och 

rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen. 

Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och livskvalitet 
2019-2022 där det bland annat står att föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, idrott 
och fritidsaktiviteter stärker människor och samhälle och ger verktyg att utveckla och 
förändra. Kommunen ska verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid 
där barn och ungdomar ska prioriteras.

Ärendets handlingar
 Ansökan om projektstöd Summer Camp 2021

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
IFA Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi



*220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme

Ansökan projektstöd Summer Camp 2021

Bakgrund och syfte för projektet
Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott För Alla, RF-SISU Sörmland (fd. Sörmlandsidrotten) 
och Katrineholms kommun (Viadidakt). 2021 är tolfte året i följd som projektet genomfördes och 2020 var 218 deltagare, 57 
unga ledare och ungefär lika många föreningsledare från olika lokala föreningar delaktiga i de olika verksamheterna Framtidens 
Ledare, Supersportis Camp och Summer Camp. 

Ungdomarna som deltar inom Framtidens Ledare är 17 år och anställs av kommunen som ferieungdomar under tre veckor för 
att delta i projektet under ledning av RF-SISU Sörmland. De första två veckorna är fokus på ledarskapsutbildning, 
föreningskunskap och teambuilding. Ungdomarna får lära sig hur man ska möta och skapa trygghet i nya grupper och dessutom 
planerar de inför tredje veckan då de genomför Katrineholm Summer Camp tillsammans med lokala föreningar. Sedan starten 
har över 450 Framtidens Ledare utbildats och sommaren 2021 kommer alltså ytterligare ett 60-tal Framtidens Ledare utbildas
Det finns flera syften med projektet varav tre är extra tydliga: 
1. Utveckla ferieungdomarna till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik. 
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova många olika aktiviteter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn 

och/eller ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen.

Utveckling
Inom projektet har vi jobbat kontinuerligt med utveckling av verksamheten. För varje år har verksamheten blivit bättre och 
stabilare. Sedan starten för tiotal år sedan har bland annat nya idrotter tillkommit, dagarnas innehåll har utökats med längre tid, 
fler aktiviteter samt lunch till barnen. Trots detta har vi lyckats hålla deltagaravgiften låg vilket gör att Campen kan vara 
tillgänglig för många vilket är en viktig värdegrund för oss. Ett stabilt stöd från kommunen är en grundförutsättning för fortsatt 
låga deltagaravgifter och därmed en mer inkluderande verksamhet där fler kan delta oavsett socioekonomisk status. Vintern 
2019 bildades den ideella föreningen ”Idrott För Alla Katrineholm” (IFA Katrineholm) bland annat för att säkerställa en stabil 
framtid för Katrineholm Summer Camp. IFA Katrineholm äger verksamheten och samarbetar med RF-SISU Sörmland som 
utbildar ledarna och kvalitetssäkrar ledarskapet under själva campen. Under 2020 lyckades vi genomföra en smittsäkrad Camp 
anpassad efter de rådande restriktionerna till följd av pandemin, bland annat delade vi upp utbildningen i mindre grupper och 
förflyttade de flesta aktiviteterna utomhus.

Kostnader till kommunens olika verksamheter
Summer Camp hyr, under ett normalår, lokaler på Sportcentrum cirka 500 timmar under evenemangen vilket 
innebär en kostnad på cirka 75000kr och köper dessutom mat för cirka 100 000kr via kommunens kostservice i 
Duveholmsgymnasiet, (cirka 350 luncher om dagen i fem dagar, 1750st totalt.) 
Summer Camp ger ett mervärde till kommunen genom bland annat följande:

 Attraktiva och utvecklande feriejobb
 Ferieungdomarnas ökade anställningsbarhet genom attraktivare CV
 Aktivering av 200-300 barn 8-12år under 40 timmar
 Inkluderingen och gemenskapen när killar och tjejer med olika bakgrund umgås under en vecka
 Marknadsföringen av de lokala föreningarna, Sportcentrum och Kostservice

Flera aktörer utöver kommunen satsar resurser i projektet
 RF-SISU Sörmland satsar personella resurser kopplat till ferieungdomarnas utbildning
 Minst 60 000kr satsar näringslivet/sponsorer i projektet
 Cirka 100-150 tkr är intäkterna från deltagaravgifter 
 Cirka 280 000kr är värdet av ideella ledares insatser i projektet. Ideella föreningsledare lägger totalt ned drygt 1700timmar 

(16 aktiviteter x 2ledare/aktivitet x 40tim) i projektet. 1280timmar x 220kr* = 281 600kr



*220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme

Visste ni att
Summer Camp är en verksamhet som stämmer väl överens med den politiska viljan i kommunens idrottspolitiska program. 
Exempelvis kan nämnas följande:
 ett 20-tal föreningar samverkar och erbjuder tillsammans verksamhet för barn 8-12år
 av campens deltagare var cirka 50% tjejer och grupperna på campen är mixade med både killar och tjejer som genomför alla 

aktiviteter tillsammans
 deltagarna jobbar praktiskt tillsammans med sina gruppledare med samarbetsövningar och kompisskap för att lära sig 

motverka mobbing och för att se varandras olikheter som styrkor
 de cirka 60 ferieungdomarna är en mix av killar-tjejer samt nysvenskar-gammelsvenskar, integration i praktiken
 vi har ett samarbete med särskolan och rekryterar några av ferieungdomarna den vägen
 Summer Camp är en merit på ferieungdomarnas CV och gör dem mer anställningsbara, något som flera lokala arbetsgivare 

kan intyga

Föreningen Idrott För Alla Katrineholm söker stöd om 90 000kr ur kommunstyrelsen medel till 
förfogande för att fortsatt kunna behålla låga deltagaravgifter. 

Ansvarig för ansökan Sökande organisation
Thomas Lövgren Föreningen Idrott För Alla Katrineholm
Ordförande Föreningen Idrott För Alla Katrineholm Org.nr 802521-7624
thomaslovgren@gmail.com Bg. 319-6003
070-312 82 37

mailto:thomaslovgren@gmail.com
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Infrastrukturavdelningen
Mottagare:

Vår handläggare

Johnny Ljung
Handläggare telefon

0150-57148
Handläggare e-post

Johnny.ljung@katrineholm.se

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och 
stadstrafik för år 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Sörmlandstrafiken beställa lokal linjetrafik och 
stadstrafik enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik upprätthålls under 2021 enligt nuvarande 
trafikutbud med undantag för:

 Resecentrum - Vassmogatan - Starrvägen, två indragna morgonturer.
 Äsköping - Katrineholm, morgontur körs ej via Rönngatan.
 Ändebol - Strångsjö - Järven, förlängd tur till resecentrum.
 Duveholmshallen - Rececentrum, 2 nya turer.
 Marmorbyn - Duveholmshallen/Resecentrum, ny och ändrad morgontur.

Kostnad för Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik år 2022 uppgår, med 
justeringar enligt ovan, till cirka 20,6 miljoner kronor. 

Ärendets handlingar
 Samrådsmöte T22, Region Sörmland

 Återkoppling synpunkter, Region Sörmland

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 11 mars 2021 haft samrådsmöte med 
Sörmlandstrafiken samt representanter från Nobina inför tillköpsbeställningen av lokal 
linjetrafik och stadstrafik för år 2022 i Katrineholms kommun. 

Utifrån de trafikförändringsförslag som Sörmlandstrafiken presenterat är Katrineholm 
kommuns ambition att upprätthålla nuvarande linjesträckningar och trafikutbud med 
undantag för:

Turerna från Resecentrum 06:45 och 07:45 till Starrvägen med linje 2 (182) dras in. Trafiken 
dras in med anledning av få resande. 

 Linje 406 mellan Äsköping och Katrineholm via Gropptorp ändras att ej trafikera via 
Rönngatan och får därmed samma körväg som linje 405 och 730 via Vingåkersvägen. En 
samordnad bytesmöjlighet införs vid hållplats Nordanåsbron till linje 405 mot 
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Duveholmshallen. Behovet av resor till Rönngatan (som ligger nära Nyhemsskolan) har 
minskat till följd av ändringar i skolverksamheten.

Katrineholms kommuns ambitioner är att förbättra resmöjligheter där behoven finns och 
utökar busstrafiken för:

 Två nya turer införs på linje 1 (181) från Duveholmshallen ca 14:20 och ca 15:20 till 
Resecentrum under skoldagar. Förändringen införs med anledning av att det är en hög 
efterfrågan på resor under eftermiddagen från Duveholmshallen mot 
Resecentrum. Förändringen innebär att det blir kvartstrafik från Duveholmshallen på 
skoldagseftermiddagarna mot Resecentrum. 

 Den tur på linje 483 som idag trafikerar på skoldagar från Ändebol 07:20 via Strångsjö 
07:35 till Järvenskolorna i Katrineholm 07:55 förlängs till Katrineholm Resecentrum. 
Förändringen genomförs för att skapa resmöjligheter till Katrineholm Resecentrum från 
Strångsjö. Morgonturen till Katrineholm har fått ökat resande bland annat med 
anledning av att fler elever i grundskolan valt skolor i Katrineholm. 

 En ny förstärkningstur för linje 405 inrättas på morgonen från Marmorbyn till 
Duveholmshallen på skoldagar. Ordinarie tur ändras samtidigt att gå direkt till 
Katrineholm Resecentrum (ej via Duveholmshallen). Anslutning mellan turerna kommer 
att finnas i Marmorbyn. Morgonturen till Katrineholm har fått ökat resande bland annat 
med anledning av att fler elever i grundskolan valt skolor i Katrineholm. Förslaget kräver 
dock att Vingåker beslutar i sin del av resan, annars skjuts förslaget till 2023. 
Beläggningen har tillfälligt minskat under pandemin och konsekvenserna av att skjuta 
upp förändringen ett år bedöms således bli hanterbara.

Kommunen accepterar Regionala förändringar i en paketlösning på linje 700 Vingåker – 
Katrineholm – Flen – Malmköping – Eskilstuna, turerna dras in och ersätts av ny trafik på 
dess delsträckor. Det har visat sig att linjen inte nyttjas på det vis som den är avsedd, d.v.s. 
regionala resor i sjukvårdssyfte till Mälarsjukhuset och Kullbergska. Resenärerna med linjen 
har visat sig i huvudsak ha helt andra resbehov och resmål.  

Kommunen aviserar följande utredningsönskemål inför 2023:

 Linje 483 och 490, översyn av behov, resandeunderlag och trafikutbud i södra 
kommundelen, Ändebol, Djupvik, Gustavsborg och Virå.

 Stadstrafik, befintliga områden som Nävertorp, nya arbets- och bostadsområden liksom 
handelsområdet Lövåsen.

 Stråket Flen – Katrineholm, fördelningen av bussar och tåg liksom anslutning mellan 
buss och tåg.

Katrineholm kommuns tillköpsbeställning till Sörmlandstrafiken för 2022 blir i enlighet med 
detta ärende att bibehålla nuvarande trafik med undantag för ovan nämnda justeringar. 
Beställningen innefattar även att under budgetåret och vid behov, med dialog med Nobina 
och Sörmlandstrafiken, genomföra löpande justeringar och åtgärder gällande tidtabeller 
och hållplatser. 
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Katrineholm kommuns nettokostnad för den allmänna kollektivtrafiken 2021 förväntas 
uppgå till cirka 20,3 miljoner kronor. Med tillkommande och indragen trafik som beskrivits i 
detta ärende, prognostiseras en nettokostnad på cirka 20,6 miljoner kronor för Katrineholm 
kommuns allmänna kollektivtrafik år 2022.  

Johnny Ljung
Avdelningschef Infrastruktur

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Sörmlandstrafiken

Akt



 

 

2021-04-30 
 
Sörmlandstrafiken Region Sörmland till Katrineholms kommun  
 

Återkoppling mottagna synpunkter på remiss av trafikförändringar T22 
 
Sörmlandstrafiken Region Sörmland har den 15 april mottagit synpunkter från Katrineholms 
kommun på det förslag om trafikförändringar T22 (tidtabellsskiftet december 2021) som 
presenterats för kommunen vid möte 11 mars (senast kompletterad 12 april). 
 
Sörmlandstrafiken avser att gå vidare i förberedelsearbetet inför ett genomförande av samtliga 
förslag som kommunen härmed aviserat att beställa. Dessa förslag är kostnadsberäknade till 
en årlig merkostnad om sammanlagt 38 301 kr för kommunen. Vissa förslag berör även andra 
kommuner eller regionen och ett genomförande av dessa förslag förutsätter att alla parter är 
överens. Om så inte blir fallet kommer en förnyad återkoppling att ske kring dessa förslag. 
 
Sörmlandstrafiken emotser kommunens budgetförankrade och definitiva tillköpsbeställning 
senast den 31 maj alternativt vid annat särskilt överenskommet datum.  
 
Förslagen till trafikförändringar är i hög utsträckning framtagna inom ramen för den 
trepartssamverkan som finns mellan kommunen, Sörmlandstrafiken och trafikföretaget. 
Parterna kommer i detta arbete att se över möjligheterna att utreda de önskemål som 
kommunen framför inför T23. Eventuellt kommer även vissa förslag som presenterats inför 
T22 att återaktualiseras inför T23 i dialog mellan parterna.  
 
Utestående frågor 
 
Sörmlandstrafiken uppfattar inga utestående frågor från kommunens sida kring innebörden av 
de olika trafikförändringsförslagen. Sörmlandstrafiken konstaterar att kommunen inte haft 
möjlighet att beställa förslaget om omlagd linjesträckning vid Fågelsta, Äsköping. Eftersom 
infrastrukturen längs nuvarande linjesträckning har vissa brister kan frågan komma att behöva 
återaktualiseras under året inom trepartssamverkan beroende av hur situationen utvecklas. 
 
Objektet för linje 405, ny och ändrad morgontur som kommunen aviserar att beställa kommer 
sannolikt att behöva skjutas upp till T23. Detta eftersom den följdförändring som krävs av 
linje 674 (Vingåkers kommun) sannolikt inte kommer att kunna verkställas under T22. 
Förändringen av linje 405 är föranledd av att antalet resenärer i normalfallet är högt med turen 
men under pandemin har beläggningen tillfälligt minskat och konsekvenserna av att skjuta 
upp förändringen ett år bedöms således bli hanterbara.  
 
Följande sida, kommunens aviserade beställning så som Sörmlandstrafiken uppfattar den. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Kommunen aviserar att beställa följande kommunala objekt inför T22 
 
Objekt Linje Budgetobjekt Helårskostnad 

Avkortad morgontur (paketlösning L700) 414 V2202   ca -35 000 

Ny morgontur (paketlösning L700) 29 N2202 ca 39 000 

Ny och ändrad morgontur.* 405 V2232    ca 8 000 

Morgontur ej via Rönngatan 406 V2235 -2 513 

Förlängd morgontur 483 V2237_01 18 444 

Nya turer från Duveholm eftermiddag 1 (181) V2224 29 994 

Två indragna morgonturer 2 (182) V2223 -19 624 

Kommunens beräknade totalkostnad   38 301 

*Regionens medskick är att objektet eventuellt kan komma att behöva skjutas upp till T23. 
 
Kommunen aviserar att acceptera följande regionala objekt inför T22 
 
Objekt Linje Budgetobjekt Helårskostnad  

Linjen upphör (paketlösning L700) 700 V2201 Regionen 

Utökad trafik (paketlösning L700) 730 V2225 Regionen 

Utökad trafik (paketlösning L700) 780 V2204 Regionen 

 
Kommunen aviserar följande utredningsönskemål inför T23 
 
Objekt 

Linje 483 och 490, översyn av behov, resandeunderlag och trafikutbud i södra 
kommundelen, Ändebol, Djupvik, Gustavsborg och Virå. 

Stadstrafik, befintliga områden som Nävertorp, nya arbets- och bostadsområden liksom 
handelsområdet Lövåsen, Kommunen inkommer med mer specifik fakta och har GIS-
samordnare tillgänglig. 

Stråket Flen – Katrineholm, fördelningen av bussar och tåg liksom anslutning mellan 
buss och tåg. 

Kommunen ser i nuläget inget behov av att utreda kompletteringstrafik som ett alternativ 
till vanlig busstrafik att utvecklas i vissa områden. 
 

 
 



Samrådsmöte T22
Katrineholm 11 mars 2021



Agenda

● Om Tillköp, Planeringsprocess, Trepartssamverkan- NKI, Avtalsuppföljning

● Uppföljning tidtabellsskifte 13 december 2020 (T21)

● Trafikförändringar T22, presentation av tidplan och 
trafikförändringsförslag december 2021

● Bensträckare vid behov

● Pågående utredningsuppdrag

● Uppstart T23 och framtiden, önskemål och utredningsbehov av 
trafikförändringar december 2022

● Övrigt



Tillköp & Trafikplaneringsprocessen

• Tillköp för trafik inför 
nästkommande tidtabellperiod 
ska inkomma till Region Sörmland under maj.

• För att möjliggöra hantering av tillköp av trafik ska 
trafikförslagen vara beredda enligt trafikplaneringsprocessen

• Önskemål om förändrade taxevillkor är att beakta som tillköp

• Tillköp kan även ske på trafiken regionen ansvarar för om en 
enskild kommun önskar ett större utbud 

• Tillköp ska vara i linje med gällande trafikförsörjningsprogram



Styrgrupp
Syfte: Beslutforum med fokus på 

strategiska frågor.

Trepartssamverkan i nya trafikavtalen

Infrastruktur
Minimera trafikstörningar och maximera 
framkomlighet för en bättre punktlighet

Resande- och Kvalitetsutveckling
Ökad kundnöjdhet och 

resande/marknadsandel

Sörmlandstrafiken

Kommunen Trafikföretag

Trafikplaneringsprocess
Trafikplanering och Trafikutveckling både 

kort och lång sikt 



Gemensamma samverkansmål



Samverkan - NKI
• Samverkan sker i trepart mellan 

Sörmlandstrafiken/kommuner/Nobina

• Samverkansgrupperna har fått i 
uppdrag av styrgrupperna att arbeta 
med NKI-frågor. 

• Under hösten valdes beslutade NKI-
frågorna genom att alla 
representanter fick välja de frågorna 
som passade in i respektive forum: 
Trafikutveckling, Infrastruktur och 
Marknad.

• Målet är att förbättra resultatet i 
ombordundersökningen 

Trafikutveckling

- Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?

- Avgångstiderna på den här linjen passar mina behov.

- Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med - den här 
linjen.

- (Södra) Om du tänker på din senaste resa med Sörmlandstrafiken hur 
nöjd var du då?

Marknad

- Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?

- Det känns tryggt att resa med den här linjen.

- Det är enkelt att köpa biljetter och resekort.

Infrastruktur

- Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?

- Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med den här 
linjen.

- Främsta orsaken till att jag upplever otrygghet är: (väntetid på hållplats, 
min väg till/från hållplats, andra resenärer, annat)



Sörmlandstrafiken Kundtjänst

• Registrerar, kategoriserar, för statistik för utvärdering & analys.
• Efterfrågar svarsunderlag och svarar kund.
• Säkerställer hantering av allvarliga händelser.

Kund / Resenär / Vårdnadshavare

Trafikföretag

Region Sörmland

Kommun

Treparts-
samverkan

Trafikutveckling
Infrastruktur

Marknadsföring

Avtals-
uppföljning

Avvikelser
Förbättringar

Remisser

Svarsunderlag

Direktkontakt?

Lyssna av, notera ev. för 
egen del, hantera allvarliga

händelser efter bästa 
förmåga men hänvisa alltid 
resenär till Kundtjänst för 

svar. Undvik att svara själv, 
bli en mellanhand eller att 

lova föra någons talan.

Kundsynpunkter



Uppföljning T21

Tidtabellsskiftet fortlöpte väl utan trafikstörningar  

Tidtabellsskiftet medförde inga kundsynpunkter i större omfattning 
än vanligt  



Trafikförändringar T22 



TidplanT22 (trafikförändringar december 2021)

1

3

4

5

6

7

Mar 2020 – Nov 2020: Önskemål, Behov, Analys och Utredning

● Uppstartmöte kommunen, Sörmlandstrafiken och trafikföretaget

● Samtliga parter aviserar sina utredningsönskemål, prioritering sker

● Utredning av förändringsförslag i varierande samverkan enligt behov och önskemål

Dec 2020 – Feb 2021: Upprättande Samrådsremiss Trafikförändringar

● Sörmlandstrafiken sammanställer kostnadsberäknade förslag till trafikförändringar

Mar 2021 – Apr 2021: Samrådsperiod (förändringsförslag)

● Samrådsmöte med presentation av förslag till trafikförändringar

● Kommunens synpunkter senast 16 april

● Sörmlandstrafiken återkopplar kommunens synpunkter senast 30 april

Maj 2021 – Jul 2021: Tillköpsbeställning

● Kommunens tillköpsbeställning senast 31 maj

Aug 2021 – Sep 2021: Trafikbeställning produktion

● Fastställd tidtabell 27 augusti (med reservation för sena tågförändringar)

● Sörmlandstrafiken beställer trafikproduktionen av trafikföretaget

Okt 2021 – Nov 2021 Trafikförberedelser

● Framtagande av informationsunderlag, trepartssamverkan.

Dec 2021 – Feb 2022 Trafikstart & Uppföljning

● Trafikstart 12 december 2021.

● Uppföljning och eventuella trafikjusteringar.
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Tågtidtabell
Vad sker?
Ytterligare utbudsförbättringar planeras såväl
vardagar som helger, dock finns vissa frågetecken
kring kapacitet och ekonomi vilket kan medföra att
enstaka satsningar kan behöva senareläggas

Inriktningen just nu:
• UVEN förstärks kraftigt mellan Eskilstuna-Västerås, i princip halvtimmestrafik hela dagen vardagar

• Svealandsbanan får några nya avgångar bla med regionexpress Eskilstuna-Stockholm och åter

och stomtågen förlängs till Arlanda/Uppsala

• Sörmlandspilen får halvtimmestrafik i rusningstid

• Gnestapendeln får åter reducerad trafik på helger men Gnesta kompenseras delvismed utökad trafik

på Sörmlandspilen

• Nyköpingsbanan får några tillkommande turer



Vad sker?
Linje 700 Vingåker – Katrineholm – Flen – Malmköping – Eskilstuna dras in och 
ersätts av ny trafik på dess delsträckor. Linje 700 har idag 4-7 turer per riktning och 
vardag beroende på delsträcka.  

Varför sker det?
Det har visat sig att linjen inte nyttjas på det vis som den är avsedd, d.v.s. regionala 
resor i sjukvårdssyfte till Mälarsjukhuset och Kullbergska. Resenärerna med linjen 
har visat sig i huvudsak ha helt andra resbehov och resmål.  

Vad blir resultatet?
Förändringen innebär att trafiken kan utformas mer ändamålsenligt längs stråkets 
olika delsträckor för att bättre tillgodose de resbehov som finns bland de som reser 
med kollektivtrafiken. Att linje 700 är komplex framgår av att en förändring av linjen 
förutsätter följdförändringar på flera linjer; 29, 414, 430, 701, 730 och 780.

Linje 700 upphör och ersätts Linje 700 
paketlösning

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Linjen upphör 700 V2201 Regionen  -4 997 629



Resande: 
Busslinjen hade under 2019 totalt 111 127 påstigande vilket innebär i 
genomsnitt ca 450 per dag (alla turer och riktningar sammantaget).

Busslinjen är en av de linjer i Sörmland med flest påstigande men det 
kommer också av att busslinjen är väldigt lång och har en stor 
omsättning av resenärer längs olika delsträckor. 

Få resenärer är genomresande vid mer än en av de större tätorterna 
som passeras; Malmköping, Flen och Katrineholm.

Mellan 60-90 % beroende på tur reser med månadskort eller skolkort 
och kan därmed antas vara pendlare på en eller flera delsträckor.

Linje 700
Resandestatistik

Kullbergska sjukhuset: 
Antalet påstigande uppgick år 2019 till totalt 2 409 
(= 2,2%) eller i genomsnitt 10 per dag.

Mälarsjukhuset:
Antalet påstigande uppgick år 2019 till totalt 1 717 
(= 1,5%) eller i genomsnitt 7 per dag.



Vad sker?
Morgonturen med linje 414 från Katrineholm 05:15 via Äsköping 05:45 (men ej via Skogstorp) till Eskilstuna 06:35 
avkortas att endast gå till Äsköping. En ny tur införs med linje 29 från Äsköping ca 05:45 via Skogstorp till Eskilstuna. 

Varför sker det?
Syftet är delvis att tydliggöra och renodla trafikutbudet mellan Äsköping och Eskilstuna. Förslaget är också en konsekvens 
av förslaget om att ersätta linje 700, vilket logistiskt påverkar denna tur på linje 414. 

Vad blir resultatet?
All trafik mellan Äsköping och Eskilstuna samlas som linje 29. Alla förbindelser mellan Katrineholm och Eskilstuna som 
inte sker med tåg kommer efter ändringen att kräva ett bussbyte vid Äs. Turen hade under 2019 totalt 369 påstigande före 
Äsköping (d.v.s. ca 2 per dag) varav 349 i Katrineholm. Om dessa kliver av i Äsköping eller reser mot Eskilstuna är oklart.

Linje 414 och linje 29, 
förändrad morgontrafik

Linje 700 
paketlösning

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Avkortad tur 414 V2202 -155 034
varav Katrineholm cirka      -35 000

varav Eskilstuna cirka    -120 000     

Ny tur 29 N2202 192 134
varav Katrineholm cirka       39 000

varav Eskilstuna cirka     153 000



Vad sker?
Utökad trafik med linje 730 mellan Katrineholm och Vingåker med anledning av att linje 700 föreslås läggas ner. 

Varför sker det?
Linje 700 föreslås läggas ner och därmed försvinner viss trafik mellan Katrineholm och Vingåker. Detta skapar ”luckor” i 
tidtabellen förmiddagar och eftermiddagar som föreslås fyllas igen med nya turer på linje 730. Anledningen till att linje 700
föreslås läggas ner är att linjen inte fyller sitt syfte och att trafiken ska kunna anpassas bättre utifrån den lokala efterfrågan 
som finns längs linjens delsträckor.

Vad blir resultatet?
Resultatet av ändringen blir att trafiken blir mer renodlad och att busstrafiken mellan Katrineholm och Vingåker kan få en 
bättre fördelning av turtätheten. Detta resulterar i en mer taktfast tidtabell och trafiken förväntas uppfattas som mer 
tillgänglig och attraktiv. 

Möjligheten att resa direkt till/från Kullbergska sjukhuset utan byte med linje 700 (en möjlighet nyttjad av få) upphör men 
förslaget kan modifieras så att vissa turer med linje 730 förlängs till/från sjukhuset.

Utökad trafik linje 730 
Katrineholm – Vingåker 

Linje 700 
paketlösning

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Utökad trafik 730 V2225 Regionen   1 453 347



Vad sker?
Utökad trafik med linje 780 mellan Flen och Katrineholm med anledning av att linje 700 föreslås läggas ner. 

Varför sker det?
Linje 700 föreslås läggas ner och därmed försvinner viss trafik mellan Flen och Katrineholm. Detta skapar ”luckor” i 
tidtabellen förmiddagar och eftermiddagar som föreslås fyllas igen med nya turer på linje 780. Anledningen till att linje 700
föreslås läggas ner är att linjen inte fyller sitt syfte och att trafiken ska kunna anpassas bättre utifrån den lokala efterfrågan 
som finns längs linjens delsträckor.

Vad blir resultatet?
Resultatet av ändringen blir att trafiken blir mer renodlad och att busstrafiken mellan Flen och Katrineholm kan få en bättre
fördelning av turtätheten. Detta resulterar i en mer taktfast tidtabell och trafiken förväntas uppfattas som mer tillgänglig och
attraktiv. 

Möjligheten att resa direkt till/från Kullbergska sjukhuset utan byte med linje 700 (en möjlighet nyttjad av få) upphör men 
förslaget kan modifieras så att vissa turer med linje 780 förlängs till/från sjukhuset.

Utökad trafik linje 780 
Flen – Katrineholm 

Linje 700 
paketlösning

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Utökad trafik 780 V2204 Regionen   1 755 345



Vad sker?
En ny förstärkningstur inrättas på morgonen från Marmorbyn till Duveholmshallen. 
Ordinarie tur ändras samtidigt att gå direkt till Katrineholm Resecentrum (ej via 
Duveholmshallen). Anslutning mellan turerna kommer att finnas i Marmorbyn.

Varför sker det?
Morgonturen till Katrineholm har fått ökat resande bland annat med anledning av att fler 
elever i grundskolan valt skolor i Katrineholm. 

Vad blir resultatet?
Förändringen väntas innebära bättre kapacitet och att elever i skolor i centrala 
Katrineholm kommer att komma fram tidigare med större marginal till skolstart. Från 
Österåker tillkommer ett byte i Marmorbyn för resor till Duveholmshallen.

Förslaget förutsätter att en förändring av linje 674 i Vingåkers kommun genomförs.

Linje 405, ny och ändrad tur

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Ny och ändrad tur 405 V2232 25 814

varav Vingåker: ca 18 000

varav Katrineholm: ca 8 000

Linje 405 
(skoldagar)

Idag Förslag

Äsköping 07:00 07:00

Österåker 07:27 07:27

Marmorbyn 07:48 07:48 07:53

Duveholmshallen 08:10 - 08:15

Katrineholm RC 08:25 08:15

OBS: Utkast, exakta tider ännu ej fastställda

Förslaget kan 
genomföras redan 

fr.o.m. augusti 
2021 för ca halva 
helårskostnaden 

första året.



Vad sker?
Linje 406 mellan Äsköping och Katrineholm via Gropptorp ändras att ej trafikera via Rönngatan och får därmed 
samma körväg som linje 405 och 730 via Vingåkersvägen. En samordnad bytesmöjlighet införs vid hållplats 
Nordanåsbron till linje 405 mot Duveholmshallen.

Varför sker det?
Behovet av resor till Rönngatan (som ligger nära Nyhemsskolan) har minskat till följd av ändringar i 
skolverksamheten. Med den nya linjesträckningen blir busslinjen snabbare och det blir möjligt att hinna med ett byte 
till linje 405 för de som ska resa till Duveholmsskolan.

Vad blir resultatet?
Busslinjen upphör att trafikera hållplats Rönngatan och det skapas nya förutsättningar att resa till Duveholmsskolan
på morgonen.

Linje 406, ej via Rönngatan

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Ändrad linjesträckning 406 V2235 Katrineholm: -2 513



Vad sker?
Linje 29 och 414 får ny linjesträckning mellan Äsköping och Äs. Båda busslinjerna börjar att trafikera via väg 214 istället för 
den smala vägen via Fågelsta med hållplatserna Görsbacken och Fågelsta. För linje 29 innebär det att bussen behöver 
göra en så kallad skaftkörning till Äs och vända för att nå hållplatsen Äs vägskäl. En ny hållplats föreslås uppföras längs 
väg 214 i höjd med Fogelsta om tillstånd ges av Trafikverket.

Varför sker det?
Förändringen genomförs med anledning av att vägen mellan Äsköping och Äs via Fogelsta inte är anpassad för 
regelbunden och omfattande busstrafikering. Vägen är smal med beläggningsskador som delvis orsakas av busstrafiken.

Vad blir resultatet?
Förändringen innebär att bussarna får bättre vägar att köra på, bredare och med bättre beläggning och väghållning. 
Hållplatserna Görsbacken och Fågelsta längs den gamla sträckan dras in och resenärerna hänvisas istället till hållplatserna 
i Äs och Äsköping. Under 2019 hade hållplatserna totalt 1236 påstigande, Görsbacken hade 35 påstigande med linje 29 
och 60 med linje 414, hållplats Fågelsta hade 246 påstigande med linje 29 och 895 med linje 414.

Linje 29 och 414, ny sträckning Fågelsta

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Ny linjesträckning 29 N2201 Katrineholm 17 125

Ny linjesträckning 414 V2236 Katrineholm 74 222



Vad sker?
Den tur som idag trafikerar på skoldagar från Ändebol 07:20 via Strångsjö 07:35 till Järvenskolorna i Katrineholm 07:55 
förlängs till Katrineholm Resecentrum. Lovdagar, samt sommar, införs en ny tur från Strångsjö 07:35 till Katrineholm 
Resecentrum.

Varför sker det?
Förändringen genomförs för att skapa resmöjligheter till Katrineholm Resecentrum från Strångsjö såväl skoldagar som 
lovdagar. Behovet av en bussavgång även lovdagar har framkommit i kundsynpunkter.

Vad blir resultatet?
Förändringen innebär att kollektivtrafiktillgängligheten för Strångsjö förbättras vid den tid på dagen då efterfrågan på resor 
med kollektivtrafiken är relativt stor.

Linje 483, förlängd och ny morgontur

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Förlängd morgontur skoldagar 483 V2237A Katrineholm 18 444

Ny morgontur sommar och lovdagar 483 V2237B Katrineholm 20 303

Totalt 38 747



Vad sker?
Linje 483 mellan Katrineholm och Strångsjö föreslås få ändrad linjesträckning vid Djulö. 
Linjen föreslås flytta ut från Djulökvarnsvägen till gamla riksväg 55. Förändringen förutsätter 
tillstånd för upprättande av ny busshållplats på gamla riksvägen. Den nya hållplatsen blir likt 
den nuvarande av enkel standard men bör förbättras på sikt. Förändringen genomförs 
endast om hållplatsfrågan blir löst. Hållplatsen hade under 2019 totalt 215 påstigande.

Varför sker det?
Förändringen sker med anledning av att förbifart Katrineholm har resulterat i en förändrad 
trafiksituationen. Gamla riksvägen har fått en sekundär funktion för trafiksystemet och 
Djulökvarnsvägen har sedan tidigare en lokal karaktär som i grunden är svår att förena med 
reguljär tung busstrafik.

Vad blir resultatet?
Djulökvarnsvägen får minskad tung trafik. Vissa resenärer får lite längre att gå till en 
hållplats, andra lite kortare. Några kommer att behöva korsa gamla riksvägen antingen på 
väg till eller från bussen. Busslinjen blir snabbare och genare.

Linje 483, ny linjesträckning Djulö

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Förändrad sträckning 483 V22XX Katrineholm; mindre besparing



Vad sker?
Utökad trafik till på linje 2 till Lövåsen och linje 3 till Djulöbadet på 
lördagar sommartid (till år 2021). Linje 2 och 3 får ytterligare tre 
avgångar sommartid lördagar, 14.45, 15.45 och 16.45 respektive 
15.05, 16.05 och 17.05.

Varför sker det?
Förslaget riktar sig framförallt till att öka möjligheten att ta bussen till 
Djulöbadet senare än vad som är möjligt i den nuvarande tidtabellen. 

Vad blir resultatet?
Linje 2 och 3 får samma utbud på lördagar som på vardagar förutom 
de s-märkta turerna som fortfarande endast körs på skoldagar. 
Förslaget ger en förbättrad resmöjlighet för besökare av badplatsen. 
Vilket kan skapa ett ökat resande samt en förbättrad kundnöjdhet.

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Fler turer till Lövåsen och Djulöbadet 2 (182) och 3 (183) V2207 73 662

Linje 2 och 3 Katrineholm > Lövåsen > Katrineholm > 
Djulöbadet > Katrineholm
Dagar: L L L L L L L L

Katrineholm RC 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
Lövåsen X X X X X X X X
Katrineholm RC 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
Djulöbadet - X X X X X X X
Katrineholm RC 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45

Fler turer Djulö och Lövåsen lördagar 
sommartid



Vad sker?
Förslag om att införa 30-minuters trafik på linje 1 (181) på vardagar även under 
sommaren.

Varför sker det?
Under sommaren 2018 så ökade resandet i stadstrafiken. Då var det fria resor för 
barn/ungdomar upp till högstadiet samt för personer äldre än 65 år. Initiativet gjorde att 
resandet tillfälligt ökade i området men initiativet visar också att det finns en efterfrågan 
på trafik och en potential till ökat resande. 

Vad blir resultatet?
Trafikutbudet vardagarna blir samma på sommaren som på vintern, (förutom de turer 
som endast kör skoldagar). Utökad trafik ger en bättre resmöjligheter för stadens 
invånare, vilka utgör en stor andel av kommunens befolkning. Förutom ökad tillgänglighet 
inom staden innebär förändringen även bättre möjligheter för byten till och från tåg mot 
Stockholm, Norrköping, Eskilstuna och Hallsberg.

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Ökad trafik under sommaren 1 (181) V2208 322 776

Ökad turtäthet linje 1 vardagar sommar

Påstigande
Linje 1

Helår Juni -
Augusti

2017 179 306 21 512

2018 211 034 34 564

2019 210 208 26 444

2020 137 782 20 326



Vad sker?
Två nya turer införs på linje 1 (181) från Duveholmshallen 
ca 14:20 och ca 15:20 till Resecentrum under skoldagar.

Varför sker det?
Förändringen införs med anledning av att det är en hög 
efterfrågan på resor under eftermiddagen från 
Duveholmshallen mot Resecentrum.

Vad blir resultatet?
Förändringen innebär att det blir kvartstrafik från 
Duveholmshallen på skoldagseftermiddagarna mot 
Resecentrum. 

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Nya turer från Duveholm på eftermiddagarna 1 (181) V2224 29 994

Kvartstrafik linje 1 från Duveholm



Vad sker?
Turerna från Resecentrum 06:45 och 07:45 till Starrvägen med linje 2 (182) dras in. 

Varför sker det?
Trafiken dras in med anledning av få resande. 

Turen från Resecentrum 06:45 hade under 2019 totalt 1142 påstigande (snitt 4,57 per vardag).
Turen från Resecentrum 07:45 hade under 2019 totalt 716 påstigande (snitt 2,86 per vardag. 

Vad blir resultatet?
Förändringen innebär färre resmöjligheter till Starrvägen men då dessa inte nyttjats i någon större omfattning är 
bedömningen att resurserna kan göra större nytta inom andra delar av kollektivtrafiken.

Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Två indraga morgonturer 2 (182) V2223 -19 624

Indragna morgonturer till Starrvägen



Kostnadssammanställning Katrineholm
Objekt Linje Budgetobjekt Kostnad per helår (SEK)

Avkortad morgontur 414 V2202 ca -35 000

Ny morgontur 29 N2202 ca 39 000

Ny och ändrad morgontur 405 V2232 ca 8 000

Morgontur ej via Rönngatan 406 V2235 -2 513

Ny sträckning ej via Fogelsta 29 N2201 17 123

Ny sträckning ej via Fogelsta 414 V2236 74 222

Förlängd och ny morgontur 483 V2237 38 474

Fler turer till Lövåsen och Djulöbadet 2 (182) + 3 (183) V2207 73 662

Ökad turtäthet under sommaren 1 (181) V2208 322 776

Nya turer från Duveholm eftermiddag 1 (181) V2224 29 994

Två indragna morgonturer 2 (182) V2223 -19 624

Summa 546 114



BENSTR ÄCKARE



Pågående 
utredningsuppdrag



Beskrivning av status utredningar

● Anropsstyrd trafik, arbete pågår med att starta upp ett pilotförsök med 
anropsstyrd tätortstrafik i Nyköping.

● Starka stråk, utredningsuppdrag inom regionen att se över trafikutbudet i starka 
och prioriterade stråk liksom fördelningen mellan buss och tåg.



T23 och framtiden 



TidplanT23 (trafikförändringar december 2022)

1

3

4

5

6

7

Mar 2021 – Nov 2021: Önskemål, Behov, Analys och Utredning

● Uppstartmöte kommunen, Sörmlandstrafiken och Nobina

● Samtliga parter aviserar sina utredningsönskemål, prioritering sker

● Utredning av förändringsförslag i varierande samverkan enligt behov och önskemål

Dec 2021 – Feb 2022: Upprättande Samrådsremiss Trafikförändringar

● Sörmlandstrafiken sammanställer kostnadsberäknade förslag till trafikförändringar

Mar 2022 – Apr 2022: Samrådsperiod (förändringsförslag)

● Samrådsmöte med presentation av förslag till trafikförändringar

● Kommunens synpunkter senast 15 april

● Sörmlandstrafiken återkopplar kommunens synpunkter senast 29 april

Maj 2022 – Jul 2022: Tillköpsbeställning

● Kommunens tillköpsbeställning senast 30 maj.

Aug 2022 – Sep 2022: Trafikbeställning produktion

● Fastställd tidtabell 26 augusti (med reservation för sena tågförändringar)

● Sörmlandstrafiken beställer trafikproduktionen av Nobina

Okt 2022 – Nov 2022 Trafikförberedelser

● Framtagande av informationsunderlag, trepartssamverkan

Dec 2022 – Feb 2023 Trafikstart & Uppföljning

● Trafikstart 11 december 2022

● Uppföljning och eventuella trafikjusteringar
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Förslag för T23
Gör gärna inspel i samband med beställning av T22

● Översyn av behov, resandeunderlag och trafikutbud i södra 
kommundelen, Ändebol, Djupvik, Gustavsborg, Virå (linje 483 och 490)

● Stadstrafik, befintliga områden som Nävertorp, nya arbets- och 
bostadsområden liksom handelsområdet Lövåsen.

● Kompletteringstrafik, kan det vara ett alternativ till vanlig busstrafik ´som 
ska utvecklas i vissa områden?

● Stråket Flen – Katrineholm, fördelningen av bussar och tåg liksom 
anslutning mellan bus och tåg. 

● …

● …



Övrigt



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-10
Vår beteckning

KS/2021:162 - 232SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Stefan Jansson
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Köpeavtal, del av fastigheten Katrineholm 5:1

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat köpeavtal, gällande del av fastigheten Katrineholm 
5:1, mellan Katrineholms kommun och Katrineholm Fastighets AB daterat 2021-03-05 samt 
delegerar till samhällsbyggnadschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens 
fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB har till Katrineholms kommun framfört önskemål om att 
utveckla fastigheterna Enen 2, Videt 1 samt Sälgen 1 (längs del av Bievägen). Katrineholms 
kommun äger omkringliggande mark genom del av fastigheten Katrineholm 5:1. Berörd del 
av fastigheten är idag klassad som parkmark enligt detaljplan 0483K-A963 från 15 juni 1945. 
Katrineholm Fastighets AB har för avsikt att starta en ny detaljplan för området som 
reglerar kommande bostadsbebyggelse. Uppstart och genomförande av planen är en 
förutsättning för avtalets giltighet.

Ärendets handlingar
 Köpeavtal daterat 2021-03-05

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att området som avses är i behov av en ny 
detaljplan, området Norr är i utveckling och i och med nya skolan samt att mer bebyggelse 
planeras utmed Bievägen så passar en ny utveckling av området väl in. Det föreslagna 
området ligger i anslutning till redan befintlig bebyggelse och marken används idag till 
gårdsyta och inte till allmän parkmark. Nyligen genomförd utveckling har skett i 
fastigheterna Alen och Palmen med gott resultat.

Stefan Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm Fastighets AB

Akten
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2021:170 - 231SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Stefan Jansson
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Köp av fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236 till 

en köpeskilling om 5 929 200 kr samt delegerar till samhällsbyggnadschefen att 
underteckna erforderliga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att transportera avtalet inom 
tre månader från förvärvsdatumet genom ett transportköp till Katrineholms Fastighets 
AB samt delegerar till samhällsbyggnadschefen att underteckna erforderliga handlingar 
i transportköpets fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Laga kraftvunnen detaljplan 0483-P2017/4 för Ragnars gärde 2017-05-24 ligger till grund för 
kommunens ambition att förvärva mark för förskola. Detaljplanens syfte är att i Forssjö 
skapa möjligheter för ca 200 nya bostäder samt möjliggöra nybyggnation av förskola/skola 
samt etablering av verksamheter. Utbyggnaden pågår och fler flyttar till Forssjö. All yta 
inom detaljplanen ägs av Ragnars Gärde AB, Eriksberg som också är initiativtagare till 
planen. För att säkerställa möjligheten till framtida förskoleverksamhet under kommande 
år så behöver Katrineholms kommun förvärva avsedd detaljplanerad yta.

2021-03-15 gjorde SVEFA en värdering av den avsedda marken och skrev ett värdeutlåtande 
om 1 100 kr/kvm BTA eller omräknat till ca 825 kr/kvm tomtareal.

En ingående diskussion har inletts med Ragnars gärde AB gällande överenskommelse av 
förvärv av Forssjökvarn 1:236, för överenskommelsen gäller ett värde om 900 kr/kvm 
tomtareal vilket accepterats av Ragnars gärde AB. Den totala markarealen är 6 588 kvm.

Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor 
överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare. Under 
förutsättning att vidareförsäljningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker på oförändrade 
villkor.

Ärendets handlingar
 Värdeutlåtande dat 2021-03-15 från SVEFA

Stefan Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten



 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236 (bli-

vande) 
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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Byggrätt inom fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236, av-
styckad från Forssjökvarn 1:181>2. LM förrättning pågår. 

 

Uppdragsgivare: 

 

Uppdragsgivare är Katrineholms kommun genom Mats Lunde-
valler. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets mark-
nadsvärde. Med marknadsvärde menas det mest sannolika pris 
värderingsobjektet skulle inbringa vid en normal försäljning på 
en öppen och fri marknad. All fastighetsvärdering är förenad 
med en viss osäkerhet varför marknadsvärdet inte kan bestäm-
mas utan enbart bedömas. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som internt beslutsunderlag vid förvärv av vär-
deringsobjektet. 

Värdetidpunkt: 2021-03-15. 

Särskilda förutsättningar: Ja, se under ”Särskilda förutsättningar” på sida 5. 

Objektstyp: Idag består värderingsobjektet av åkermark samt skog. Inom ob-
jektet finns byggrätt för skoländamål.  

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 
marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till: 

1 100 kr/kvm BTA 

Ettusen etthundra kr/kvm BTA 

(Motsvarar ca 825 kr/kvm tomtareal) 
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Fastigheten Katrineholm Forssjökvarn 1:236, avstyckad från Forssjökvarn 1:181>2. LM förrättning pågår. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Katrineholms kommun genom Mats Lundevaller. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde menas det 
mest sannolika pris värderingsobjektet skulle inbringa vid en normal försäljning på en öppen och fri mark-
nad. All fastighetsvärdering är förenad med en viss osäkerhet varför marknadsvärdet inte kan bestämmas 
utan enbart bedömas.  Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag vid 
förvärv av värderingsobjektet. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-03-15. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-
det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-
ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-
dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna och RICS auktoriserad fastighets-
värderare som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastig-
hetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.   

 
Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som 
ingår i RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS). 

 
Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  
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Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmark-
naden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt. 

Upplysningar 
Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att helt överblicka fortsatta påverkan på såväl 
näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Med anledning av detta är 
värdebedömningen behäftad med en något större osäkerhet för vissa segment än vad som annars skulle 
varit fallet utan denna påverkan. Se i förekommande fall respektive segmentstext nedan. 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 
I dagsläget är fastigheten Forssjökvarn 1:236 under bildande genom en lantmäteriförrättning från Forssjö-
kvarn 1:181 och det förutsätts i detta värdeutlåtande att denna förrättning sker och vinner laga kraft. 

Det bedömda värdet förutsätter att tomtmarken är fastighetsbildad och att härvid hänförliga kostnader är 
erlagda. 

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är er-
lagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen. An-
slutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i exploa-
terings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

I värderingen förutsätts även att det inte finns några övriga värdepåverkande belastande rättigheter om inte 
annat anges särskilt nedan. 

I värderingen utgås från att värderingsobjektet inte är behäftade med någon miljöskuld, föreläggande av 
myndighet eller annan brist utöver vad som anges i denna rapport. 

Värderingsunderlag 
Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Kartor och utdrag ur fastighetsregistret 
 Ortsprisdatabas vid Svefa 
 Svefas värderingsarkiv 
 Prel. avstyckningskarta Lantmäteriet 

 
Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 
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3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms i dagsläget åkermark samt en mindre del skogsmark. Inom värderingsob-
jektet medges byggnation av förskola, skola, handel och kontor.  

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Ragnars Gärde AB, Ericsberg gårdskontoret, 641 93 Katrineholm. 
Blivande ägare förutsätts bli uppdragsgivaren.  

Läge 
Värderingsobjektet är beläget i västra delen av Forssjö tätort. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 
Forssjö är beläget cirka fem kilometer sydost om Katrineholms centrum. En ny detaljplan (2017-05-24) för 
Ragnars gärde skall skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbo-
stadshus samt möjliggöra nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter. Forssjö är en 
populär bostadsort med positiv befolkningsutveckling och natursköna omgivningar som i dagsläget har brist 
på tomter för nybyggnation. Mikroläget inom ett blivande bostadsområde bedöms som bra för ändamålet.  

Allmänna kommunikationer finns i form av läns- och stadsbussar på ca 200 m avstånd. Större trafikleder 
(Väg 52) finns på cirka två kilometers avstånd.  

 
Planområde streckad röd linje 

Översiktsplanen för Ragnars gärde antogs i december 2016 och detaljplanen för området vann laga kraft 
2017-05-24. 
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Tomt 
Värderingsobjektet har en markareal om 6 607,8 kvm (under avstyckning). Inom tomten planeras uppfö-
rande av en förskola med en total BTA om 1 384 kvm. Vidare byggnation avseende handel och kontor 
medges. Någon gatuadress har ännu ej tilldelats värderingsobjektet. 

 
Prospektbild samt kartbild från Sjötorps Hus 

Miljö 
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden. 

  

Detaljplanen anger inga kända markföroreningar i området, ej heller några kända fornlämningar.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

 Lagfaren ägare 
 Adressuppgifter 
 Planförhållanden 
 Servitut med mera 
 Inteckningar 
 Taxeringsuppgifter 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan 0483-P2017/4 med vunnen laga kraft 2017-05-24.  
Planbestämmelserna anger förskola, skola samt handel och kontor. Exploateringsgraden uppgår till 25% av 
tomtarealen vilket för värderingsobjektet bedöms motsvara ca 1 652 kvm BTA. Högsta tillåtna byggnads-
höjd uppgår till tio meter vilket bedöms ge förutsättningar för upp till tre våningar. Den maximala potentiella 
byggrätten uppskattas till ca 4 956 kvm BTA.  

 
  

Enligt uppgift från uppdragsgivaren planeras uppförandet av en förskola med 6 avdelningar för upp till 120 
barn inom värderingsobjektet. Flexibiliteten i nuvarande planförhållanden och dess ändamål (skola, handel 
och kontor) bedöms som positiv för värderingsobjektet. Om efterfrågan uppkommer är det enligt planen 
möjligt att intill förskolan uppföra byggnader med service och kontor. 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av coronavirusets påverkan på såväl 
ekonomin som samhället i stort har det noterats en tydlig konjunkturnedgång, i Sverige och internationellt. 
Trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser noterades en historisk nedgång av svensk BNP med 
hela 8,3% under Q2 (jämfört med Q1). I Q3 noterades en stark positiv rekyl då BNP ökade med 4,9%, till 
stor del p.g.a. ökad konsumtion och export (hjälpt av en tydlig nedgång av Covid-19 under sommaren). Den 
ekonomiska återhämtningen kom emellertid av sig något i Q4 som ett resultat av den tydligt ökande smitt-
spridningen.   

Konjunkturinstitutets prognos för 2020 ligger på -2,8% och +3,2% för 2021, förutsatt fortsatta ekono-
miska/politiska stimulanser och att den nu påbörjade massvaccinering fortgår. Den offentliga ekonomin är 
relativt stark vilket möjliggör ytterligare stödåtgärder under 2021. Det väntas emellertid dröja till svensk/in-
ternationell ekonomi är tillbaka på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Lågkonjunkturen väntas 
bestå till 2023/2024.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 
”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 
Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-/sjuk-
vård. De offentliga finanserna är fortfarande relativt starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i of-
fentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som 
finanspolitiken framöver (och detta utan coronavirusets påverkan på investeringsbehovet).  

Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin och den rådande lågkon-
junkturen, främst genom att säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu 
inte varit aktuell (senast i nov-20 lämnades den oförändrad på 0%). Nyttan av en sänkning torde emellertid 
vara relativt begränsad (Riksbankens senaste höjning, 25 punkter i dec-19, fick inte några direkta negativa 
konsekvenser). Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av re-
poräntan nu inte vara att vänta förrän tidigast 2024 (då även inflationen väntas nå det långsiktiga målet om 
2%).  

Vad gäller inflationen ligger Riksbankens prognos på ca 0,4% för 2020 respektive 0,8% för 2021. 

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på arbets-
marknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Arbetslösheten för 2020 väntas ligga 
kring 8,5% (att jämföra med 6,9% under 2019). Den negativa utvecklingen har dämpats något p.g.a. omfat-
tande statliga stödåtgärder och ett ökat antal studerande. Den svaga arbetsmarknaden väntas kvarstå un-
der lång tid, särskilt vad gäller långtidsarbetslösa och de som är nya på arbetsmarknaden (efterfrågan inom 
områden med viktiga ”ingångsjobb”, som t.ex. handel, hotell/restaurang, har tydligt minskat). Arbetsför-
medlingens prognos för 2021 och 2022 ligger på 9,1 respektive 8,6%. Vidare väntas coronapandemin på-
skynda den pågående strukturomvandlingen av näringslivet, något som medför att ett stort antal arbetstill-
fällen inte kommer tillbaka då konjunkturen återhämtar sig. 
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För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexi-
bilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad ar-
betskraft är en av de stora utmaningarna, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringsli-
vet). På kort sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra för 
”sunda” bolag att överleva. Samtidigt måste man ha med sig att svensk ekonomi är starkt exportberoende, 
och därför till stor del är beroende av utvecklingen internationellt.   

Katrineholms kommun 

Befolkning 

Befolkningen i Katrineholm uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 34 755 invånare, en ökning med drygt 0,6% 
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellen nedan. 

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Katrineholm 32 428 32 409 32 549 32 930 33 268 33 462 33 722 34 133 34 550 34 755
Tillväxt, Katrineholm 0,4% -0,1% 0,4% 1,2% 1,0% 0,6% 0,8% 1,2% 1,2% 0,6%
Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%
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Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras an-
delar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer över 55 år är markant högre än 
för riket i övrigt.  

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Katrineholm är generellt lägre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga ålderska-
tegorier med undantag för ålderskategorin 20–24 år. 

 

Källa: SCB   
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Åldersfördelning på befolkningen

Sverige Katrineholm

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 180,5 171,7 161,5
25-29 år 239,5 240,3 247,3
30-44 år 293,0 313,3 344,2
45-64 år 344,8 363,6 396,4
65+ år 232,5 246,2 255,1
Totalt 20+ år 278,8 294,2 314,7
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Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Katrineholm till 9,0% vilket kan jämfö-
ras med Södermanlands län som har en arbetslöshet om 9,4 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 
7,0 %. 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på vård och omsorg samt tillverkning och utvinning. 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Katrine-
holm på plats 67 i rankingen för 2020.    
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Investeringsmarknaden 
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-
lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-
ella objekt.  

I Q2 noterades förvisso en viss coronarelaterad osäkerhet på investeringsmarknaden, men ett fortsatt stort 
inflöde av kapital till fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på investeringsalternativ 
medförde att transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 
mkr). Detta kan jämföras med ca 190 mdkr för 2019. Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd, med ca 
82 mdkr (och drygt 49,5 mdkr i december!). Även 2021 väntas bli ett starkt år på investeringsmarknaden, 
såväl vad gäller direkta som indirekta fastighetsinvesteringar.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 
och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Likaså finns ett 
stort investeringsintresse för logistikfastigheter (långa triple-net avtal medför ett stabilt kassaflöde till låg risk). 

För kommersiella fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta 
investeringar, men det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de 
segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastig-
heter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investe-
ringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna 
i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt 
fokus och hög kreditrating. Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva (fas-
tighetskrediter med låg risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) 
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter. 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Fastigheten inrymmer byggrätter för olika typer av skolverksamhet samt även kontor och handel. Samhälls- 
och omsorgsfastigheter är ett attraktivt segment på fastighetsmarknaden. Direktavkastningskraven har 
sjunkit under senare år. Trots den goda utvecklingen bedöms det fortfarande finnas viss potential, om än 
begränsad, för ytterligare press nedåt på avkastningskraven. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under se-
nare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa 
kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i fas-
tighetsägande).  

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver 
verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet 
det viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt 
till den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  
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Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 
renodla beståndet (privata aktörer).  

Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss 
risk. På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsut-
vecklingen och barnkullarnas storlek i närområdet. Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbe-
gränsningar kan komma att leda till ett minskat intresse för skol- och omsorgsfastigheter, och särskilt för 
objekt med hyresgäster från privat sektor. Denna typ av politisk risk är svår för investerare att hantera.  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare begränsar hyresmarknaden då dessa 
lokaler därmed inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så kallade internhyres-
avtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor.  

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning 
till aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-/kost-
nadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Marknaden är inte lika konjunkturbero-
ende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande upp- eller nedgångar på hyresmarknaden är 
därmed svåra att notera. 

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser upp-
kommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig alternativ-
användning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller specialanpassade 
i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen för byggrätter sker normalt genom en ortsprismetod vilket innebär att värde-
ringsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, exempelvis utifrån fastighetssegment, 
objektstyp, läge mm. Som komplement används ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets 
värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst. I 
sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan be-
dömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerhet och i huvudsak får ses som en 
kontrollmetod. 

Vad gäller ändamålet skola varierar förutsättningarna vad gäller hyra och investeringar mycket från fall till 
fall. Resultatet i en exploateringskalkyl blir därmed mycket osäkert. Någon exploateringskalkyl upprättas där-
för inte för ändamålet skola. 
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6. Värdering 

Ortsprismetod  
Antalet köp avseende byggrätter för kommersiellt ändamål är normalt mycket lågt utanför stor- och region-
städerna. Avseende byggrätter för samhällsverksamheter är antalet marknadsmässiga köp relativt begränsat 
även på nationell nivå. I Svefas ortsprisdatabas finns ett antal från storstadsregionerna avseende byggrätter 
för skola. Det kan tilläggas att värdeutvecklingen generellt för denna typ av byggrätter i storstadsregionerna 
har visat sig positiv de senaste åren.  

I Stockholmsområdet varierar priserna mellan cirka 1 600 – 5 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 
3 000 kr/kvm BTA. Priset per tomtareal varierar inom intervallet 250 – 1 300 kronor med ett genomsnitt om 
cirka 650 kr/kvm tomtarea.  

I Göteborg med omnejd finns noteringar i intervallet cirka 400 - 3 900 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om 
cirka 1 800 kr/kvm BTA. Sett till pris per kvadratmeter tomtareal varierar köpeskillingarna mellan cirka 100 - 
1 800 kr/kvm med ett genomsnitt om cirka 580 kr/kvm. 

I Skåne varierar priserna mellan cirka 650 – 5 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 2 300 kr/kvm. 
Priset per tomtareal varierar inom intervallet 50 – 4 000 kronor med ett genomsnitt om cirka 725 kr/kvm 
tomtarea.  

Vidare redovisas nedan ett urval av köp avseende så långt som möjligt jämförbara objekt innefattande bygg-
rätter med olika typer av, alternativt inslag av, samhällsfunktioner och allmännyttiga verksamheter. Ortspri-
serna har inhämtats på nationell nivå. I bedömningen beaktas en bedömd prisutveckling sedan respektive 
objekts köpetidpunkt. 

 

Kommun Läge [A-C] Ändamål
Datum för 

köp/markan
visning

Köpesumma 
(kr)

Byggrätt 
enligt plan 
[BTA alt st]

Köpesumma 
(Kr/kvm 

markareal)

Köpesumm
a [kr/st alt 

BTA]

Storfors - Äldreboende 2016-12-20 2 000 000  4 770   620  1 551

Kristianstad C Vård 2015-09-30 2 506 400  3 856   229   650

Haninge Täckeråker 1:8 m.fl - Skola/förskola 2016-10-24  2 000   1 -  2 000

Ekerö Ekebyhov 3:10 B Skola 2015-12-01 2 200 000  1 500   572  1 467

Järfälla Jakobsberg 2:2838 B Skola 2016-03-23 2 100 000  1 300   443  1 615

Lerum B Särskilt boende 2017-03-17 1 800 000   550  1 348  3 273

Tyresö - Vård 2017-05-23 9 515 000  4 325 -  2 200

Knivsta B Vård 2017-07-01 6 600 000  3 900 -  1 692

Kungsbacka B Särskilt boende 2016-05-20 8 300 000  5 650 -  1 469

Linköping D Vård 2018-06-28 1 050 000   750   326  1 400

Lilla Edet B Särskilt boende 2017-04-21  825 000  1 400   277   589

Upplands 
Väsby

- Vård, bostäder 2018-06-01  2 400   1 -  2 400

Eskilstuna - Äldreboende 2019-10-01 15 000 000  6 000 -  2 500

Orust B Vård 2017-03-02 2 800 000  4 000   542   700

Öckerö - Särskilt boende, 
äldreboende

2019-12-02 2 152 000   660  1 106  3 261

Alingsås Stadsskogen - Skola 2016-08-01 1 300 000   976   367  1 331

Håbo - Äldreboende 2019-04-29 7 140 000  7 200 -   992

Trollhättan Hjortmossen - Skola 2017-06-01 649 350 1950 177 333

Trollhättan Dannebacken - Skola 2016-04-01 400 1 - 400

Kungsbacka B Vård 2020-08-11 23 387 700  11 137 -  2 100

Medel: 4 466 513  2 996   546  1 596

Fastighets beteckning / område

Aspenäs 2:516

Oxen 3

Koltorp 1:75

Del av Ängby 2:1

Kolla 5:74

Västerlösa 15:26

Kumla 3:93, Kumla 3:1247, del av

Henån 1:411

Hult 1:662

Gillmarken 1:1

Skårby 12:1, del av

Ström 1:180

Vilunda 6:47

Husby Vreta 1:75, del av
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Ortspriserna varierar mellan ca 400 – 3 300 kr/kvm BTA där de högsta noteringarna avser mark inom Lerums 
och Öckerös kommuner. Ett medel uppgår till ca 1 600 kr/kvm BTA. Beaktat en bedömd värdeutveckling 
sedan köptillfällen bedöms ett medel till ca 1900 kr/kvm BTA. Det genomsnittliga priset per kvm tomtareal 
uppgår till ca 550 kr. Beaktat en bedömd värdeutveckling sedan köptillfällen bedöms ett medel till ca 700 
kr/kvm tomtareal.  

Det bör beaktas att materialet innefattar köp från delmarknader med skilda marknadsförutsättningar samt 
med en variation av ändamål varpå ingen säker slutsats kan dras utifrån ortsprismaterialet. 

Inom värderingsobjektet direkta närområde har fastigheten Forssjökvarn 1:204 sålts i oktober 2020. Detalj-
planen medger byggnation av bostäder inom fastigheten och byggrätten bedöms uppgå till ca 2 475 kvm 
BTA vilket motsvarar ca 650 kr/kvm BTA. Även nyckeltalet kr/kvm tomtareal uppgår till ca 650 kr/kvm. 

För vidare jämförelse har ett antal köp inhämtats avseende tomtmark för industri och verksamheter (typkod 
411) inom Katrineholms kommun. Perioden sträcker sig från 2015-01-01.  

 

Det genomsnittliga priset/kvm tomtareal uppgår till ca 225 kr och den genomsnittliga tomtstorleken uppgår till 
ca 6 500 kvm. Beaktat värdeutveckling sedan köptillfällen bedöms ett medel till ca 240 kr/kvm tomtareal. 

Resultat 

Det bör beaktas att eventuella övriga avtalsförhållanden, som exempelvis entreprenad- och/eller hyresavtal, 
som eventuellt kan ha funnits mellan parterna inte är kända för de jämförelseköp som redovisas ovan.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden indikera ett värde inom intervallet ca 1 000 – 1 200 kr/kvm BTA 
förutsatt en fullt utnyttjad byggrätt.  

 

 

 

 

 

 

Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/kvm tomtareal Areal
BARKEN 40 2020-06-18 840 302 2 785
BARKEN 37 2020-04-08 1 815 300 6 058
BARKEN 37 2020-04-06 1 815 300 6 058
BARKEN 39 2020-04-01 1 500 303 4 954
LÖVÅSEN 3:4 2020-01-28 2 065 163 12 682
GETINGEN 1 2019-11-25 350 109 3 201
BARKEN 26 2019-07-02 1 000 181 5 513
LÖVÅSEN 3:3 2018-11-05 2 125 254 8 381
BARKEN 36 2018-01-18 3 000 272 11 043
OPPUNDA HÄRADSALLMÄNNING 1:15 2015-04-28 325 74 4 403

Medel: 1 484 226 6 508
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7. Slutsatser 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde vid värdetidpunkten 
2021-03-15 sammantaget till: 

 

1 100 kr/kvm BTA 

Ettusen etthundra kr/kvm BTA 

Vilket för en maximalt utnyttjad byggrätt motsvarar ett totalt värde om ca 5 450 000 kr (ca 825 kr/kvm tomta-
real).  

Vid ett eventuellt lägre utnyttjande av, den av planen medgivna, byggrätten bedöms värdet till lägst 500 
kr/kvm tomtareal (motsvarande ca 3 300 000 kr). 

 

Karlstad 2015-03-15 

 

          

Dennis French    Marcus Takner            
Fastighetsekonom           av Samhällsbyggarna auktoriserad 
av Samhällsbyggarna auktoriserad  fastighetsvärderare 
fastighetsvärderare 

                     
Håkan Olsson                           
Fastghetsvärderare                          
Skog och lantbruk                          

Bilagor 
Bilaga   Plankarta, urklipp ur detaljplan 

Bilaga Preliminär avstyckningskarta från Lantmäteriet 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2020:405 - 232SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare

John Hagberg
Handläggare telefon

0150-57880
Handläggare e-post

John.Hagberg@katrineholm.se

Markanvisning, Djulö 1:176 och del av Djulö 1:6

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Katrineholms kommun och 
Byggline Katrineholm AB daterat 2021-05-17 samt delegerar till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens 
fullföljande. 

Sammanfattning av ärendet
Byggline Katrineholm AB har till Katrineholms kommun framfört önskemål om att utveckla 
ett område intill Djulökvarnsvägen (fastigheten Djulö 1:176, benämns också som f.d. 
kanotcenter, samt del av Djulö 1:6). I gällande detaljplan är området utpekat för 
samlingslokaler respektive upplag. En ny detaljplan behöver därmed tas fram som reglerar 
planerad bebyggelse, som är tänkt att bestå av enbostads-, par- och kedjehus inom en yta 
om ca 9 500 m2. 

Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtaganden och skyldigheter i samband 
med markanvisning och huvudvillkor för det fortsatta arbetet. 

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal med inklusive bilagor, 2021-05-17

John Hagberg
     

Beslutet skickas till:

Förvaltningschefen 

Akten
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-

           

Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80 Katrineholm, såsom lagfaren ägare 
till fastigheten Sjöholm 2:31, nedan kallad Kommunen och Byggline Katrineholm AB, 
556994-7541, Västra Fredsgatan 2A, 641 39 Katrineholm, nedan kallad Bolaget, träffas 
följande avtal.

Bakgrund/Syfte
Katrineholms kommun har som ett mål att nå 40 000 invånare till 2030. Januari 2020 
hade Katrineholms kommun ca 34 800 invånare. Under kommande 10 års period är 
målet att öka med ca 5 000 invånare eller ca 500 invånare per år. Utifrån antagandet att 
ca 3 personer bor i varje lägenhet, skulle det behöva tillkoma ca 1 700 bostäder under 
kommande 10 års period.  Det kan uppnås genom ytterligare förtätningar av 
Katrineholms tätort eller genom tillkommande bostadsområden både i centralorten och 
på landsbygden. 

Denna markanvisning berör två markområden intill Djulökvarnsvägen: den befintliga 
fastigheten Djulö 1:176, benämns också som f.d. kanotcenter, samt del av Djulö 1:6. Den 
totala arealen uppgår till ca 9 500 m2. Bolaget har tidigare lämnat intresseanmälan för 
uppförande av kedjehus, parhus och enbostadshus. En ny detaljplan för de båda 
områdena behöver tas fram som medger annan användning än nuvarande. Bolaget har 
därefter framfört önskemål om att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen 
inom fastigheterna Djulö 1:176 och del av Djulö 1:6. Det medför att bolaget har 
ensamrätt på fastigheten under en begränsad tid. Inom den tiden skall bolaget illustrera 
för kommunen hur bolaget tänkt exploatera området, för att i nästa skede i fall båda 
parter är överens teckna planavtal, köpeavtal och exploateringsavtal med kommunen.  

Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i samband 
med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

§ 1
GILTIGHET
Detta avtals giltighet villkoras av
- Att kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut senast 2021-05-27 och att 

beslutet vinner laga kraft.

I det fall ovanstående inte uppfylls upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägnings-
förfarande. Parterna äger därvid inte rätt till ersättning.

§ 2 
MARKANVISNING

Comfact Signature Referensnummer: 1096987
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Kommunen markanvisar för bolaget de områden inom fastigheterna Katrineholm Djulö 
1:176 och del av Djulö 1:6 som är markerade på karta, se bilaga 1. Den totala arealen 
uppgår till ca 9 500 m2.

Målsättning
Parternas gemensamma målsättning är att bolaget i samarbete med kommunen skall ta 
fram ny detaljplan för områdena, vilket medger bebyggelse av bostäder samt genomföra 
bebyggelse i enlighet med kommande detaljplan.

Avtalstid
Markanvisningen gäller till och med 2023-06-30.

Bolagets åtagande samt tillträde till markanvisningsområdena
Under avtalstiden ska bolaget ansvara för och bekosta en förstudie, t.ex. i form av en 
idéskiss om hur de tänkt utforma området. Bolaget ombesörjer idéskisser på husen, 
samt förslag på en situationsplan som visar hur de tänkt utforma området.

Med detta avtal äger bolaget rätt att under avtalstiden med hjälp av sakkunnig expertis 
besikta markanvisningsområdena för att utföra erforderliga undersökningar och 
mätningar som bolaget önskar utföra. Marken skall återställas till ursprungligt skick i fall 
undersökningarna kommer påverka områdets utformning. Ingen form av utfyllnad, 
schaktning eller påbörjande av faktiska exploateringsarbeten tillås under avtalstiden.

Kommunens åtagande
Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller upplåta 
markanvisningsområdena till annan intressent. 

Kommunen förväntar sig ett eller flera förslag/skisser från bolaget samt övrigt material 
som tas fram i förstudien. Kommunen prövar sedan bolagets förslag och fattar beslut 
om hur projektet ska fortsätta genom att teckna köpeavtal/exploateringsavtal eller om 
projektet ska avbrytas.

Allmän plats ska utformas i enlighet med detaljplanens intentioner. Exploatören 
ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Planområdet ligger inom verksamhetsområde 
för den allmänna VA-verksamheten. Huvudmannen ansvararar för avsättningspunkt för 
VA till fastigheterna.

§ 3
AVBRUTET PROJEKT
Avbrutet projekt ger inte bolaget rätt till ersättning och inte heller rätt till annan 
markanvisning.
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§ 4
DETALJPLAN
Djulökvarnsvägen och fastigheterna Djulö 1:176 och Del av Djulö 1:6 ligger inom 
nuvarande detaljplan 0483-P79/15, se bilaga 2.

§ 5
PLANAVTAL, KÖPEAVTAL OCH EXPLOATERINGSAVTAL
Planavtal, köpeavtal och exploateringsavtal kommer att upprättas i syfte att i detalj 
reglera parternas åtagande och skyldigheter angående markförvärv och övriga 
genomförandefrågor inom markanvisningsområdet. 

Undertecknande av köpeavtal och exploateringsavtal ska ske före avtalstidens utgång, 
därefter kan planavtal tecknas med kommunen.

Markpris
Fastigheten Djulö 1:176 försäljs till priset av 1 000 000 kr.
Del av Djulö 1:6 i det fall Bolaget tecknar planavtal med kommunen försäljs till 200 
kr/m2. 

Tillträde
Tillträde till markanvisningsområdet för byggnation kan ske tidigast när köpeavtal har 
skrivits under, köpeskillingen är betald och lagfart erhållits, om inget annat avtalas 
innan.

Lantmäteriåtgärd
Markanvisningsområdet utgör fastigheterna Djulö 1:176 och del av Djulö 1:6. Djulö 
1:176 är redan avstyckad till en egen fastighet. Del av Djulö 1:6 kommer i samband med 
detaljplanabetet att avstyckats till 1 fastighet.

I det fall bolaget önskar ytterligare avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggning 
eller annan lantmäteriåtgärd inom markanvisningsområdet så ska bolaget stå för dessa 
kostnader.

Kommunala avgifter
Bolaget ska erlägga anläggningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA- taxa. 
Bolaget ska även erlägga övriga anslutningsavgifter för t.ex. el, fjärrvärme m.m.
För kommunens hantering av bygglov och bygganmälan skall bolaget betala ersättning 
enligt vid varje tidpunkt gällande bygglovstaxa.

Gatukostnad ingår i köpeskillingen för marken.
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Samordning och färdigställande
Bolaget ska samråda med och få godkännande av kommunen om byggnadernas och 
övriga ytors utformning i god tid innan färdigprojekteringen påbörjas. 
Bolaget skall i samråd med kommunen eller den kommunen sätter i sitt ställe, ta fram 
förslag på LOD-lösningar eller fördröjningsåtgärder på enskilda tilldelade områden inom 
detaljplaneorådet, vilka sedan tas med i bygglovsprocessen.

Bolaget ska färdigställa bebyggelsen senast tjugofyra (24) månader efter det att 
köpeavtal tecknats med kommunen. Bolaget kan framföra önskemål om förlängning 
med 2 år senast 3 månader innan avtalets utgång, hos kommunen via mark- och 
exploateringschefen eller den kommunen sätter i sitt ställe beslutar om förlängning av 
byggrätten.

Nyttjande av allmän plats
Bolaget har ej rätt att nyttja allmän platsmark under byggtiden.

§ 6
TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol 
med tillämpning av svensk lag.

§ 7
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får av bolaget överlåtas till annat internt dotterbolag, vilken i sådana fall 
övertar bolagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Avtalet får inom 2 år ej 
överlåtas till extern part utan kommunens skriftliga godkännande. 

§ 8
KONTAKTPERSONER
Byte av kontaktperson ska omedelbart meddelas den andra parten.

Kommunens kontaktperson:

Stefan Jansson

Bolagets kontaktperson:

John Martinsson

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Bilaga 1

Djulökvarnsvägen: fastigheterna Djulö 1:176 och del av Djulö 1:6, ca 9 500 m2.
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Bilaga 2

Gällande detaljplan 0483-P79-15.
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Datum

2021-05-07
Vår beteckning

KS/2021:161 - 409SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Mottagare:

Vår handläggare

Stefan Jansson
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Avsiktsförklaring Södermanlands Miljö- och klimatråd

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringens syfte och intentioner

2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsätta resurser 
och deltagande i Södermanlands miljö- och klimatråd samt ansvara för genomförande 
och finansiering av aktiviteter inom beslutad budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Avsiktsförklaringen innebär deltagande med engagemang och samarbete i Södermanlands 
Miljö- och klimatråd. Den innebär även ett engagemang i framtagande av ett 
åtgärdsprogram för Södermanlands miljö i samråd med deltagande aktörer.

Miljö- och klimatrådet är ett samarbetsforum och verkar som styrgrupp för utformning, 
genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammet.

Katrineholms kommun anser att ett gemensamt engagemang och arbete för att nå 
miljökvalitetsmålen är av vikt och värdesätter ett regionalt övergripande samarbete. 
Gemensamma åtgärder bedöms resultera i en effektivisering av åtgärdsarbetet kopplat till 
de nationella miljökvalitetsmålen.

Katrineholms kommun vill understryka att den administrativa belastningen på 
tjänstepersoner som ingår i arbetsgrupperna bör beaktas och att det är önskvärt att 
Länsstyrelsen tydliggör samordningsansvaret ytterligare.

Enligt avsiktsförklaringen så åligger det aktörerna att hantera genomförandet och 
finansieringen av åtgärder inom åtgärdsprogrammet, här anser Katrineholms kommun att 
ett förtydligande bör göras gällande hur ansvar för finansiering av åtgärder skall hanteras.   

Katrineholms kommun anser att Miljö- och klimatrådet fyller en funktion och är en 
plattform där diskussion och samverkan kan ske för att driva på arbetet med 
åtgärdsprogrammet mot de nationella miljökvalitetsmålen. 

Ärendets handlingar
 Avsiktsförklaring om samarbete för Södermanlands miljö
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum

2021-05-07

Vår beteckning

KS/2021:161 - 409

Stefan Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avsiktsförklaring om samarbete 

för Södermanlands miljö 
  



Avsiktsförklaring om samarbete och 
genomförande av Åtgärdsprogram för 
Södermanlands miljö  
 

Miljö- och klimatråd 
Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste 

miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras i länet. Miljö- och klimatrådet är 

den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är 

rådgivande till arbetet med åtgärds-programmet i stort och är en viktig länk för att förankra arbetet i 

respektive organisation. Rådet är också styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin helhet. 

Miljö- och klimatrådet ska: 

• Förankra arbetet med åtgärdsprogrammet och rådets möten i sina hemorganisationer 

• Verka för att åtgärdsprogrammet sker i regional samverkan 

• Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet 

• Agera som styrgrupp för åtgärdsprogrammet 

• Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet  

• Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet  

• Stödja arbetet med åtgärdsprogrammet genom resurser för åtgärder 

• Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar 

Syfte 
Avsiktsförklaringen innebär engagemang och samarbete i Södermanlands Miljö- och klimatråd. Den innebär 

även ett engagemang i framtagande och genomförande av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (nedan 

benämnt åtgärdsprogrammet).  

Miljö- och klimatrådet är ett samarbetsforum och styrgrupp för utformning, genomförande och uppföljning 

av åtgärdsprogrammet.   

Avsiktsförklaring och överenskommelser 
Avsiktsförklaringen undertecknas av organisationerna i Miljö- och klimatrådet. Aktörerna i rådet skall ha en 

stark vilja att bidra till länets gemensamma miljöarbete. Avsiktsförklaringen och det kommande 

åtgärdsprogrammet gäller till och med 2026.  

I Åtgärdsprogrammet ingår åtgärder framtagna och beslutade med bred regional förankring. De 

organisationer som är huvudansvariga, samordnande och medverkande i en åtgärd skriver under en 

överenskommelse. Det finns en överenskommelse per organisation. Överenskommelsen förtydligar ansvaret 

för genomförande av åtgärden.  

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö är en del av länets miljöarbete 
De åtgärder som finns med i åtgärdsprogrammet är framtagna och beslutade om i samverkan. Ambitionen är 

att ta fram åtgärder av regional karaktär vilka sätter fokus på gemensamma utmaningar och i många fall kan 

genomföras i samverkan. Utöver dessa åtgärder genomförs majoriteten av miljöarbetet av många aktörer i 

länet. Åtgärdsprogrammet är därmed ett komplement till respektive aktörs egna miljöarbete.  

Åtgärdsprogrammet är ett verktyg för undertecknande aktörer att gemensamt arbeta för en bättre miljö i 

Södermanlands län. Samarbete kring ytterligare åtgärder kan också initieras genom diskussioner som sker i 

Miljö- och klimatrådet.  



Beslut om åtgärder sker i respektive medverkande organisation. Huvudansvarig aktör/aktörer ansvarar för 

finansieringen av åtgärderna. 

Uppföljning 
Åtgärderna i programmet följs upp av respektive ansvarig aktör/aktörer. Länsstyrelsen ansvarar för att en 

gång per år göra en sammanställning av uppföljningen av åtgärderna. Sammanställningen och uppföljningen 

förankras i rådet och presenteras publikt.   

Medverkande organisationer1 

• Eskilstuna kommun 

• Flens kommun 

• Gnesta kommun 

• Katrineholms kommun 

• Nyköpings kommun 

• Oxelösunds kommun 

• Strängnäs kommun 

• Trosa kommun  

• Vingåkers kommun 

• Region Sörmland  

• Skogsstyrelsen  

• Energikontoret Mälardalen 

• Länsstyrelsen Södermanlands län 

• LRF Region Sörmland  

• BioDriv Öst 

• Östsvenska Handelskammaren  

• Mälardalens Högskola  

  

 
1 Utifrån medverkande aktörer 2015-2020, listan uppdateras till aktuell medverkan 2021.  



Bilaga  
Organisering av Södermanlands läns Miljö- och klimatråd 

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med Åtgärdsprogram för 

Södermanlands miljö. Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen. För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet finns ett Miljö- och 

klimatråd för Södermanlands län sedan 2015. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får 

genomslag i regionen. Det ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet 

och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen. Rådet bildades den 8 maj 2015 genom att deltagarna 

skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för 

Södermanlands miljö. Under våren 2021 är det aktuellt att skriva under en ny avsiktsförklaring, inför 

arbetet och genomförandet av ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2022–2026.  

I detta dokument beskrivs Miljö- och klimatrådets syfte, organisation och arbetsformer. Dokumentet är 

en bilaga till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaring skrivs under av alla aktörer i rådet med stark vilja att 

driva länets samlade miljöarbete framåt. 

Miljö- och klimatrådets syfte 

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste 

miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras i länet. Miljö- och 

klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella 

miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet och är en viktig länk för 

att förankra arbetet i respektive organisation. Rådet är också en styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin 

helhet, vilket innebär att rådet tar beslut om inriktning av åtgärdsprogrammet och beslutar om färdigt 

program samt revidering av programmet. 

Miljö- och klimatrådet ska: 

• Förankra arbetet med åtgärdsprogrammet och rådets möten i sina hemorganisationer 

• Verka för att åtgärdsprogrammet sker i regional samverkan 

• Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet 

• Agera som styrgrupp för åtgärdsprogrammet 

• Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet  

• Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsprogrammet  

• Stödja genom resurser för åtgärder  

• Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar  

 

Upplägg och tema för möten 

Rådet har tre möten per år. Inför varje år bokas samtliga möten för kommande år. Länsstyrelsen bokar 

mötena efter att ha undersökt lämpliga datum.  

Alla medlemmar bidrar med punkter till dagordningarna. Länsstyrelsen sammankallar till mötet och 

sammanställer i dialog med rådet dagordning i god tid innan ett möte. Färdig dagordning skickas cirka 

en vecka innan mötet.  

Mötena är vanligen runt tre timmar. Dagordningen består av en blandning av: 

• Uppföljning av hur arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö går.  

• Presentation av och diskussion om aktuella strategier och program, till exempel klimat- och 

energistrategin.  

• Diskussion om aktuella projektansökningar, till exempel EU-medel.  



• Nyheter och omvärldsbevakning.  

 
Vissa möten kan vara längre temamöten för fördjupning. Syftet med dessa kan dels vara 

kunskapshöjning inom något område, dels att avsätta längre tid för diskussioner, exempelvis inom 

områden där målkonflikter finns.  

Representation 

Deltagande organisationer utser en person att representera organisationen i Miljö- och klimatrådet. För 

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland deltar tre personer. En ersättare bör finnas som 

kan delta om ordinarie representant har förhinder. 

Miljö- och klimatrådet ska vara en beslutande organisation inom sitt område. Det kan till exempel 

gälla beslut om inriktning för åtgärdsprogrammet, medfinansiering av projekt och fastställande av 

åtgärdsprogrammet i sin helhet. Det är därför viktigt att representanterna i Miljö- och klimatrådet har 

mandat att fatta sådana beslut.  

Högre tjänsteperson eller politiker med inriktning mot miljö/samhällsbyggnad är lämplig befattning. 

För att få en bra spridning av representationen är det bra med en blandning av politiker och 

tjänstepersoner.  

Vilka aktörer ingår i Miljö- och klimatrådet? 

Medlemmarna i Miljö- och klimatrådet ska vara aktörer med stark vilja att delta i och stötta det 

regionala miljö- och klimatarbetet.  

Åtgärderna i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö genomförs av länets kommuner, 

organisationer, näringsliv och myndigheter. Detta bör speglas i sammansättningen av Miljö- och 

klimatrådet. Aktörerna i rådet bör i första hand ha en regional inriktning eftersom rådet diskuterar 

arbete och utmaningar för hela länet. Aktörerna i rådet ska vara intresserade av att diskutera bästa 

möjliga utveckling för länet i stort. De kan ha tillgång till viktig kunskap genom att representera en 

sektor, men måste ha en bred kunskap och ett brett engagemang i sin verksamhet.  

Intresseorganisationer som inte är så breda i sin verksamhet, samt enskilda företag ska inte vara 

medlemmar i rådet. Företag representeras via intresseorganisationer, exempelvis Östsvenska 

Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen, Svenskt Näringsliv och Företagarna. Syftet med 

rådet är att skapa samarbeten som leder längre än enskilda organisationernas prioriteringar.  

Alla aktörer i Miljö- och klimatrådet ska skriva under avsiktsförklaringen. Om fler aktörer tas in i 

rådet skriver de också under avsiktsförklaringen. Om en aktör i rådet inte är aktiv i arbetet bör frågan 

ställas ifall platsen i rådet ska upphöra och eventuellt lämnas till en annan aktör. När en fråga ställs 

från en ny aktör om att ingå i rådet tar rådet ställning utifrån ovanstående principer. Nya medlemmar 

beslutas genom majoritetsomröstning i rådet. 

Att vara aktiv i arbetsgrupperna inom programmet är också en möjlighet att arbeta aktivt med 

åtgärdsprogrammet. Många olika aktörer kan ingå i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna är öppna för 

fler aktörer än de som ingår i rådet.  

En möjlighet finns också att adjungera aktörer till Miljö- och klimatrådet när frågor som berör dessa 

aktörer diskuteras. Detta kan till exempel vara aktuellt för intresseorganisationer och enskilda företag.  

Miljö- och klimatrådets roll i arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands 

miljö 

Många aktörer är inblandade i arbetet med åtgärdsprogrammet. Förutom Miljö- och klimatrådet finns 

fyra arbetsgrupper. Samordningen av arbetet (processledningen) sköts av Länsstyrelsen. I 



processledningen ingår ordförande och sekreterare för respektive arbetsgrupp samt 

miljömålssamordnaren på Länsstyrelsen.  

I genomförandet av åtgärderna kan en aktör ha olika typer av ansvar, till exempel huvudansvarig, 

samordnande eller medverkande. Ansvariga aktörer inom en åtgärd har kontakt med berörd 

arbetsgrupp. Arbetsgruppen tar fram och stödjer genomförandet av åtgärderna. Även Miljö- och 

klimatrådet stödjer och vägleder i genomförandet av åtgärderna.  

Arbetsgrupperna har en viktig funktion i att utveckla arbetet med att ta fram åtgärder till det nya 

åtgärdsprogrammet. Arbetsgruppernas roll är att utarbeta projektförslaget till en konkret åtgärd som 

kan skrivas in i åtgärdsprogrammet. I detta finns en förankring med Miljö- och klimatrådet och det 

färdiga åtgärdsprogrammet beslutas i rådet. Miljö- och klimatrådet kan också ge arbetsgrupperna i 

uppdrag att vidareutveckla åtgärdsförslag som lyfts fram i rådet.  

Nya åtgärder tas fram i processen med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram och dessa gäller hela 

programperioden, 2022–2026. En revidering görs under 2024, då åtgärder kan omformuleras, läggas 

till och tas bort. De organisationer som ska genomföra åtgärder fastställer detta genom att skriva under 

en överenskommelse kring de åtgärder en organisation åtar sig att genomföra inom programperioden.   

Rådet är också rådgivande till arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö i stort. 



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-05-18
Vår beteckning

KS/2021:11 - 727Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Finansiering och avtalsskrivning för ny gruppbostad

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör Sari Eriksson i uppdrag att teckna 

avtal om ny gruppbostad.

2. Finansieringen av ny gruppbostad hanteras i kommande budgetprocess

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i januari 2021 vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att inleda 
processen med planering av en ny gruppbostad som ska vara färdigställd senast andra 
kvartalet 2023.

Under våren har processen pågått mellan vård- och omsorgs-, samhällsbyggnads- och 
kommunledningsförvaltningen. För att kunna säkerställa fortsatt planering och byggnation 
behöver finansieringen säkras samt beslut om att teckna avtal för att kunna påbörja 
arbetet.

Behovsanalysen som gjorts av vård- och omsorgsförvaltningen visar bland annat att utifrån 
den rådande kön finns behov av ytterligare en sammanhållen gruppbostad i kommunen 
och att en ny gruppbostad bör vara färdigställd senast andra kvartalet 2023. 

Hökerum Bygg AB har, via samhällsbyggnadsförvaltningen, erbjudit kommunen möjligheten 
att inrätta en gruppbostad i kvarteret Hämplingen samt lokal för övrig verksamhet i 
bottenplanet. Ytan för gruppbostaden beräknas till 666 kvadratmeter till en kostnad av 
cirka 2 000 kronor per kvadratmeter och ytan på nedre plan består av cirka 465 
kvadratmeter till en kostnad av cirka 1 200 kronor per kvadratmeter beroende på 
verksamhet. Totalyta att hyra skulle bli 1 131 kvadratmeter.

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att plats för byggnation stämmer väl överens med 
kraven på närhet till service och kommunikationer och föreslår att vård- och 
omsorgsförvaltningen ska hyra två plan i samma fastighet.

Ärendets handlingar
 Kommunfullmäktiges beslut § 21 2021-01-18

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-18

Vår beteckning

KS/2021:11 - 727

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektören

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2021-01-18 1 (1)

§ 21 KS/2021:11  727

Ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att inleda processen med 
planering av lokaler för verksamhet i enlighet med beslut fattat på vård- och 
omsorgsnämndens vägnar daterat 2021-01-12.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett beslut om att föreslå 
kommunstyrelsen att uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att inleda processen 
med planering av lokaler för verksamhet i samarbete med Hökerum Bygg AB utifrån 
gjord behovsanalys. 

Behovsanalysen som gjorts av vård- och omsorgsförvaltningen visar bland annat att 
utifrån den rådande kön finns behov av ytterligare en sammanhållen gruppbostad i 
kommunen och att en ny gruppbostad bör vara färdigställd senast andra kvartalet 2023. 

Hökerum Bygg AB har, via samhällsbyggnadsförvaltningen, erbjudit kommunen 
möjligheten att inrätta en gruppbostad i kvarteret Hämplingen samt lokal för övrig 
verksamhet i bottenplanet. Ytan för gruppbostaden beräknas till 666 kvadratmeter till en 
kostnad av cirka 2 000 kronor per kvadratmeter och ytan på nedre plan består av cirka 
465 kvadratmeter till en kostnad av cirka 1 200 kronor per kvadratmeter beroende på 
verksamhet. Totalyta att hyra skulle bli 1 131 kvadratmeter.

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att plats för byggnation stämmer väl överens med 
kraven på närhet till service och kommunikationer och föreslår att vård- och 
omsorgsförvaltningen ska hyra två plan i samma fastighet.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-12

 Delegationsprotokoll vård- och omsorgsnämnden, VON Del § 3, 2021-
01-12

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-19
Vår beteckning

KS/2021:160 - 119Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Marie Sandström Koski
Handläggare telefon

0150-57000
Handläggare e-post

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under 
sommaren 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandes ledighet under nedanstående 
tid under sommaren 2021 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i 
frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2021-06-28--2021-07-04 Johan Söderberg (S)

2021-07-05--2021-07-18 Ulrica Truedsson (S)

2021-07-19--2021-07-25 Christer Sundqvist (M)

2021-07-26--2021-08-08 Anneli Hedberg (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att 
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandes uppgifterunder sin ledighet från och med den 
28 juni 2021 till och med den 8 augusti 2021. Behovet av förordnande avser frågor som 
kräver ett omedelbart agerande.

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:

Johan Söderberg

Ulrica Truedsson

Christer Sundqvist

Anneli Hedberg

Akten
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Datum

2021-05-11
Vår beteckning

  -  Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

 
Handläggare telefon

 
Handläggare e-post

 

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef

Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
personalchef och biträdande kommundirektör Susanne Sandlund att utöver egen tjänst 
upprätthålla befattningen som kommundirektör och krisledningschef den 19 juli – den 1 
augusti 2021. (KS Del/2021 § 66)

Dnr KS/2021:1-029

Fördelning av bygdepeng 2021

Näringslivschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng 
enligt följande:

Valla – Sköldinge sockenråd 36 700 kronor
Lerbo sockenråd 17 000 kronor
Björkviks bygdekommitté 33 500 kronor
Julita Sockenråd 12 800 kronor
(KS Del/2021 § 39)

Dnr KS201/153-141

Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den tilläggsavgift 
som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt Allmänna villkor – 
lokalbokning inte tas ut under perioden från och med 1 maj till och med 31 juli 2021. (KS 
Del/2021 § 37)

Dnr KS/2020:358-000

Yttrande över samråd - Detaljplan för Lövåsen-Uppsala

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något att 
erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Lövåsen-Uppsala. (KS Del/2021 § 36)

Dnr KS/2021:116-212



 Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-11

Vår beteckning

  -  

Beslut utifrån Skolavtal 21

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att utbetala 2000 
kr i engångsbelopp till all personal som omfattas av Skolavtal 21 vilket utbetalas med 
junilönen.

2. Viadidaktnämnden och bildningsnämnden tillförs medel motsvarande 
engångsbeloppet. Medlen belastar finansen och kommunens resultat för 2021. (KS 
Del/2021 § 40)

Dnr KS/2021:159-029
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Datum

2021-05-11
Vår beteckning

  -  Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

 
Handläggare telefon

 
Handläggare e-post

 

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2021-04-09 med Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård,

Hnr 2021:943

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från förbundsfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-09, § 2 – Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020.

Hnr 2021:1136

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från förbundsfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-09, § 3 – Verksamhetsplan med budget, ekonomiska rapporter och 
bokslut 2022.

Hnr 2021:1142

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från årsstämman 2021-05-12.

Hnr 2021:1148

Region Sörmland

Region Sörmland har översänt beslut om förlängning till och med den 16 maj 2021 av 
rekommendation för att minska smittspridning av covid-19 i Region Sörmland.

Hnr 2021:941

Remiss

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Säker och 
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunen instämmer i Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) yttrande. Katrineholms kommun avstår därmed från lämna 
ett eget yttrande.

Dnr KS/2021:32-039



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-11

Vår beteckning

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendeklasskod/

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över 
remiss – Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska 
material och metoder.

Dnr KS/2021:75-000

Kommunledningsförvaltningen bedömer, efter samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen, att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remissen – Trafikstrategi för 
Norrköping.

Dnr KS/2021:131-381

Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över 
remiss – Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.

Dnr KS/2021:140-039
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