
KALLELSE 1 (1) 

Datum 
Kommunledningsförvaltningen 2019-10-09

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm   E-post:

Telefax: 

SAMMANTRÄDANDE ORGAN 
Kommunfullmäktige 

Tid 2019-10-21 kl. 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

Allmänhetens fråga 

Nr Ärende Beteckning 

1 Protokollsjustering 

2 Fastställande av dagordning 

3 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige KS/2018:415 2 

4 Val av ersättare i service -och tekniknämnden KS/2018:482 3 

5 Entledigande av ersättare i Lönenämnd Sörmland KS/2018:485 4 

6 Detaljplan för del av kvarteret Abborren, 
fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun 

KS/2018:84 5 

7 Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna 
del av Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun 

KS/2018:311 44 

8 Revidering av lokala ordningsföreskrifter KS/2019:271 87 

9 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för 
Katrineholms kommun 

KS/2019:323 117 

10 Måltidspolitiska programmet 2020-2023 KS/2019:155 198 

11 Idrottspolitiska programmet 2020-2023 KS/2019:156 226 

12 Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för 
Katrineholms kommuns externa webbplatser 

KS/2019:195 252 

13 Redovisning av obesvarade motioner september 
2019 

KS/2019:106 285 

14 Svar på motion om att återuppta projektet 
språkvänner 

KS/2019:42 288 

15 Interpellation med svar om uppföljning av tecken 
på hederskulturer bland elever som lämnat 
grundskolan (Handlingar kompletteras senare) 

KS/2019:333 296 

16 Interpellation med svar om kommunens 
kostnader för kollektivtrafik (Handlingar 
kompletteras senare) 

KS/2019:339 298 

17 Motion om Vision och strategi för integration i 
Katrineholm 

KS/2019:329 300 

18 Motion om en avgiftsfri kulturskola KS/2019:332 302 

19 Meddelanden 303 

Torgerd Jansson (S) Marie Sandström Koski 
Ordförande  Sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-24 KS/2018:415 - 111
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Österman Sundell
Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Anders Karlsson (M) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län 
om ny sammanräkning avseende ersättare för Moderaterna.

Sammanfattning av ärendet
Anders Karlsson (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-24 KS/2018:482 - 111
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Österman Sundell
Kommunfullmäktige

Val av ersättare i service- och tekniknämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Birger Johansson (S) till ersättare i service- och 
tekniknämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i service- och tekniknämnden och 
nominerar nu Birger Johansson (S) som ny ersättare i service- och tekniknämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden 
Birger Johansson
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

3



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-24 KS/2018:485 - 111
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Österman Sundell
Kommunfullmäktige

Entledigande av ersättare i Lönenämnd Sörmland
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Karlsson (M) från uppdraget som ersättare i 
Lönenämnd Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Anders Karlsson (M) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i Lönenämnd 
Sörmland.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Lönenämnd Sörmland
Ander Karlsson
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 150 KS/2018:84  212

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten 
Abborren 11, Katrineholms kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Abborren, 
fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms 
kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus 
inom en fastighet som tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i 
centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.  

Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 februari – 8 mars 2018 och för 
granskning under perioden 24 maj- 21 juni 2018. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 79. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 79
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08
 Granskningsutlåtande
 Plankarta
 Planbeskrivning

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Göran 
Dahlström (S) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.

Under överläggningen meddelar förvaltningschefen Stefan Jansson att fastigheten 
numera ägs av Katrineholms kommun.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Varuvnu,n rel6er1 zöR-&-25 3 r5o B ira?q" D

KS/2018:84

Reservation. Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms

kommun.

Vänsterpartiet i Katrineholm har tidigare motsatt sig en försäljning av den i förslaget redovisade

delen av fastigheten Abborren till en privat intressent då den är en av de mest strategiska tomterna i

centrala Katrineholm. Vi var också kritiska till hur själva affären genomfördes där en privat intressent

gynnades på bekostnad avvårt allmännyttiga bostadsbolag KFAB. Vi hade hellre sett att den blivit

kvar i kommunal ägo för framtida hyresrätter inom allmännyttan.

Med hänvisning till Vänsterpartiets synpunkter kring fastigheten och de inkomna synpunkterna från

länsstyrelsen yrkade jag avslag på förslaget till beslut.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Katrinehofm 2419-20!9
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-03 KS/2018:84 - 212
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten 
Abborren 11, Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms 
kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus 
inom en fastighet som tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i 
centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.  

Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 februari – 8 mars 2018 och för 
granskning under perioden 24 maj- 21 juni 2018. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 79. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 79
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08
 Granskningsutlåtande
 Plankarta
 Planbeskrivning

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 

1 (2) 

 Datum Vår beteckning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08  PLAN.2017.3 
Planering och byggande   

 
Vår handläggare  Er beteckning 

Sara Eresund    
   

Godkännande - Detaljplan för del av kvarteret 
Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms 
kommun 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att  
1. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2019-08-08 
2. godkänna detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, 

Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för 
antagande.  

 

Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under 
granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan gå vidare för 
antagande.  
 

Sammanfattning av ärendet  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 24 maj till 21 juni 2018. 
Totalt inkom 14 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, finns 
sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 2019-08-08. 
 
Under granskningen ställde Länsstyrelsen krav på ytterligare utredningar gällande 
markföroreningar på fastigheten. Därefter har kompletterande utredningar genomförts 
under 2018 samt ytterligare markundersökningar och en riskbedömning med 
åtgärdsförslag tagits fram under våren 2019. 
 

Bakgrund 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som 
tidigare nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i 
anslutning till Stadsparken. 
 
Eriksbergsvägen, vid Stadsparken, kommer inom de närmaste åren att byggas om till en 
lågfartsmiljö med nya trädplanteringar. Där det nya flerbostadshuset kommer att bli en 
viktig del av den framtida stadsmiljön och en ny fond till Stadsparken. Bilparkering för de 
nya bostäderna ska inrymmas under byggnaderna. 

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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TJÄNSTESKRIVELSE 

2 (2) 

 Datum Vår beteckning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-08-08  PLAN.2017.3 
Planering och byggande   

 
 

Beslutsunderlag  
 Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
 

Beslutsmottagare 
Kommunfullmäktige 
Akten 
Tegelstaden Bygg AB 

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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Antagandehandling 
1(8) 

 
Dnr: PLAN.2017.3  

 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
tillhörande  
 

Detaljplan för del av kvarteret Abborren, 
Fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun 
 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-08-08 
 
 
 
SAMRÅDETS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 15 februari till 8 mars 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  
 
Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren den 15 februari 2018.  
 
GRANSKNINGENS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 24 maj till 21 juni 2018. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln och på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida.  
 
Granskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 24 maj 2018. 
 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
här nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 
 
1. Vattenfall Eldistribution AB   2018-05-30 
2. Trafikverket    2018-06-04 
3. Sörmland Vatten och Avfall AB   2018-06-12 
4. Västra Sörmlands Räddningstjänst  2018-06-15 
5. Service och tekniknämnden   2018-06-21  

 
  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Antagandehandling 
2(8) 

 
Yttranden med synpunkter 
 
6. Kommunala pensionärsrådet Katrineholm  2018-06-11 

Det är bra att det byggs lägenheter i kvarteret. En blandning av hyresrätter och 
bostadsrätter ser vi som en fördel. De parkeringsplatser, 6 st, som planeras att tas i 
anspråk i kvarteret Linnéan för Abborren 11:s del är för KPR inte acceptabelt. De behövs 
för besökare till Pensionärernas Hus och även till övriga besökare i Katrineholm, inte 
minst Nämndhus och Gröna kulle. Parkeringsplatser till Abborren 11 skall lösas inom 
planområdet enligt de riktlinjer som gäller, d.v.s. 0,7 – 0,8 platser/lägenhet. 
 
Förvaltningens kommentar följer efter punkt 9. 
 

7. Pensionärsalliansen     2018-06-18 
I pensionärernas hus huserar fem pensionärsorganisationer med över 300 medlemmar. 
För att samordna verksamheten runt pensionärernas hus bildades Pensionärsalliansen, för 
att vara en gemensam röst utåt. Den dagliga verksamheten i pensionärernas hus är stor. 
Många som besöker pensionärernas hus åker bil. Dom parkeringsplatser som finns räcker 
inte till, utan många får parkera utmed Djulögatan. Det vore katastrof om 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får igenom detaljplanen att man förhyr parkeringsplats 
på en annan plats en aktuella planområdet. Pensionärernas hus inklusive parkeringsplatser 
ägs av Katrineholms kommun via KFAB. Hur har frågan behandlats av KFAB? 
 
Pensionärsalliansen kräver att dom få parkeringsplatser som finns vid pensionärernas hus, 
kv Linnean, ej kommer att förhyras ut enligt förslaget till detaljplan för Abborren 11.  
 
Förvaltningens kommentar följer efter punkt 9. 
 

8. Centerpartiet i Katrineholm   2018-06-15 
Centerpartiet står bakom behovet av nya bostäder i Katrineholms kommun. Detaljplanen 
för Abborren 11 är en del av planeringen för nya bostäder i stadskärnan. Vi delar stora 
delar av planen, men vi motsätter oss att boendeparkering kan ordnas genom att ett antal 
parkeringsplatser, enligt planen 6-8, hyrs i kvarteret Linnéan. Vi anser att dessa 
parkeringsplatser behövs för besökare till Pensionärernas hus. Pensionärernas hus är 
välbesökt och besökarna har ofta stort behov av att kunna parkera nära intill lokalen. 
Redan idag råder det brist på parkeringsplatser, en brist som kommer att öka om förslaget 
angående parkeringsplatser för boende i detaljplanen genomförs. 
 
Förvaltningens kommentar följer efter punkt 9. 
 

9. Privatperson 1    2018-06-20 
Jag står bakom behovet av nya bostäder i Katrineholms kommun. Detaljplanen för 
Abborren 11 är en del av planeringen för nya bostäder i stadskärnan. Jag delar stora delar 
av planen, men motsätter mig att boendeparkering kan ordnas genom att ett antal 
parkeringsplatser, enligt planen 6-8 hyrs i kvarteret Linnéan. Dessa parkeringsplatser 
behövs för besökare till Pensionärernas hus. Pensionärernas hus är välbesökt och 
besökarna har ofta stort behov av att kunna parkera nära intill lokalen. Redan idag råder 
det brist på parkeringsplatser. Vid planering av byggande av nya bostadshus bör det vara 
självklart att ordna parkeringsplatser inom den egna fastigheten. Parkering för bilar kan 
inte ersättas av cykelparkeringar då bil behövs för aktiviteter utanför stadskärnan, därför 
bör antal parkeringsplatser beräknas efter norm 0,7-0,8 per lägenhet. 
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Antagandehandling 
3(8) 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till 6,7,8 & 9: 
De parkeringsplatser som avses förhyras för de nya bostädernas behov är på fastigheten 
Linnéan 8 som ägs av Tegelstaden Bygg AB. Parkeringsplatserna inom Linnéan 1 
(Djulögatan 51) berörs inte.  
 
På fastigheten Linnéan 8 finns finns 44 bostäder. Inom fastigheten finns 34 p-platser i ett 
underjordiskt garage och 8 p-platser på innergården, vilket ger ett p-tal på 0,95 
bilplatser per lägenhet. I och med att 6 platser inom Linnéan 8 reserveras för de nya 
bostäderna i kvarteret Abborren sjunker p-talet för Linnéan 8 till 0,82 vilket uppfyller 
parkeringsnormen vid nyproduktion i centralt läge. 
 
Detta förtydligas i planbeskrivningen. 
 

10. Lantmäteriet    2018-06-20 
Lantmäteriet avråder från illustrationer i plankartan. 
 
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 
anges om innehållet. Enligt PBL ska kommunen redan i samrådsskedet redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs 
med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas avseende exploateringsavtal. 
 

11. Vård- och omsorgsförvaltningen   2018-06-21 
Förvaltningen bedömer att formuleringen ”att man ska följa gällande regelverk när 
det gäller tillgänglighet” i detaljplanen är otydlig. Förvaltningen anser att ovannämnd 
lydelse behöver kompletteras med konkreta förslag på hur gällande regelverk ska 
efterföljas. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en så kallad tillgänglighetskonsult uppdras 
att säkerställa att gällande krav kring tillgängligheten uppnås. För att skapa goda 
förutsättningar att uppnå alla ställda krav behöver tillgänglighetkonsulten involveras 
tidigt i processen och kontinuerligt samverka med byggherren. 
Tillgänglighetskonsulten behöver vidare bevaka hur arbetet framskrider på plats och delta 
i slutbesiktningen. 
 
För framtida byggen föreslår förvaltningen att samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en 
manual av typen som flera andra kommuner redan har. Manualen kan med fördel göras 
tillgänglig för dem som önskar att påbörja ett byggnadsarbete. Se exempel på bifogad 
länk med titel ”Riktlinjer för att göra lokalerna tillgängliga”. 
 
Vidare vill förvaltningen uppmärksamma att i de illustrerade/beskrivna trapphusen i 
detaljplanen har stora glaspartier. De stora glaspartierna kan utgöra en risk för personer 
med nedsatt synförmåga. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
I detaljplaneskedet säkerställer kommunen att det är möjligt att uppföra tillgängliga 
bostäder med tillhörande uteplatser och lokaler, vilket framtagna arkitektritningar som 
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Antagandehandling 
4(8) 

 
varit underlag för detaljplanen också visar. Exakta tillgänglighetslösningar redovisas 
och bedöms i bygglovsskedet. Huvudprincipen för kvarteret är att trapphus med hiss nås 
direkt från gatuplanet och den del av bostadsgården som är upphöjd i förhållande till 
gatunivån nås via trapphuset, alternativt via tillgänglighetsanpassade ramper på 
innergården.  

 
12. Sörmlands museum    2018-06-21 

Museet noterar att kommunen trots omfattande synpunkter på planförslagets 
förhållande till riksintresse för kulturmiljö, översiktsplan, kulturhistorisk bebyggelse 
och stadsbilden, från museet såväl som från länsstyrelsen, inte ändrat planförslaget i 
något avseende för att tillmötesgå eller tillgodose någon av nämnda punkter. Detta är 
anmärkningsvärt. Museet hänvisar därför återigen till yttrandet som lämnades 
i samrådsskedet, men vill också framföra några förtydliganden med hänsyn till 
kommunens svar i samrådsredogörelsen: 
 
• Museet ser ingen motsättning i att tillskapa ny bostadsbebyggelse och att beakta 
platsens och stadens kulturvärden. Har kommunen alls undersökt andra alternativ? Att det 
skulle innebära en större utmaning, som man skriver, kan inte anses vara ett skäl att rygga 
för frågan. Att ställa kulturmiljöintresset mot intresset att skapa ny bebyggelse på det sätt 
som görs i planbeskrivningen blir mot bakgrund av detta vilseledande. 
 
• En dokumentation av brandstationen innebär inte att dess samhällshistoriska värde 
bevaras. Byggnader som inte finns kan inte besitta kulturhistoriska värden. 
 
• Att argumentera med liknelsen av årsringar som kommunen gör i planbeskrivningen, 
när man samtidigt vill riva brandstationen och ta bort äldre årsringar, blir mycket märklig. 
Hela idén med årsringsmetaforen är att nya läggs till de gamla. 
 
• Museet vill också framhålla, även bortsett från att brandstationen med höga 
kulturhistoriska värden försvinner, att den tillkommande bebyggelsen är för stor och för 
hög. Både med hänsyn till stadsbilden men också riktlinjerna i aktuell översiktsplan. De 
begränsningar som har gjorts i byggnadshöjden mot anslutande bebyggelse på plankartan 
innebär ingen förändring av förslaget i praktiken. Det föreslagna bostadshuset som 
beskrivs i planbeskrivning och på plankartan är identiskt med det som fanns med i 
samrådet. 
 
Museet delar länsstyrelsens bedömning att planförslaget inte är förenligt med kravet 
enligt 2 kap. 6 § PBL första stycket att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning som redovisades i samrådsredogörelsen 
kvarstår. Kommunen har inte undersökt andra alternativ i detaljplaneskedet. I 
detaljplaneärenden prövar kommunen markens lämplighet för bebyggande utifrån bland 
annat översiktsplanen som utgör den övergripande planeringen för hur tätorten och 
kommunen ska utvecklas. Kommunens bedömning är att den utveckling som planförslaget 
möjliggör är förenlig med översiktsplanen och 2 kap. 6 § PBL första stycket. 
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13. Länsstyrelsen i Södermanlands län  2018-06-20 

 
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som rör markföroreningar måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att länsstyrelsen inte ska 
pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Dessa frågor avser både risker för 
människors hälsa och risker för att ett genomförande av detaljplanen kan leda till att 
MKN för kemisk status i Näsnaren inte kommer att kunna följas. 
 
Markföroreningar - människors hälsa och påverkan på MKN för vatten 
Kommunen uppger följande i underlaget. 
”En markmiljöundersökning har genomförts på fastigheten. Föroreningsnivån bedöms i dagsläget vara 
relativt begränsat, men då flertalet ämnen påträffats och undersökningsunderlaget är litet behöver 
området undersökas mer med avseende på både jord och grundvatten för att kunna avgränsa 
föroreningarna. Kompletterande markmiljöundersökning och sanering ska därför genomföras innan 
startbesked för bygglov får ges, vilket bedöms säkerställa att detaljplanen inte försvårar 
genomföranden av åtgärder för att uppnå god kemisk status i Näsnaren. Detta säkerställs med 
planbestämmelse.” 
 
Kommunen utgår ifrån att sanering kan genomföras i ett senare skede och att lagkravet 
på sanering hanteras genom införandet av en detaljplanebestämmelse med hänvisning 
till 4 kap. 14§ punkt 4 PBL. För att bestämmelsen ska vara tillämpbar med stöd av 
denna lagparagraf krävs dock att föroreningarna och saneringsmetod ska vara tillräckligt 
utredd. Det bör ligga till grund för bedömning av huruvida det är rimligt, utifrån 
ekonomisk och teknisk synpunkt, att saneringen kommer att kunna genomföras. 
 
Länsstyrelsen har tidigare begärt att mark- och miljötekniska undersökningar ska 
genomföras. Inga sådana undersökningar ingår i planunderlaget. Även beräkningar av 
riskerna för människors hälsa och miljön samt vilka åtgärder som kan krävas för att 
åtgärda dessa saknas. Länsstyrelsen kan utifrån befintligt underlag inte utesluta att 
planförslaget riskerar att bli olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
 
Länsstyrelsen kan inte utifrån underlaget avgöra vilken påverkan spridning från 
fastigheten kan ha på miljökvalitetsnormen för kemisk status i Näsnaren. Eftersom det 
har varit brandstation är risken stor för PFOS-förorening och andra perfluorerade 
sulfonater. Byggnation av en fastighet kan försvåra den framtida sanering som kan vara 
nödvändig för att uppnå god kemisk status i Näsnaren. Ytterligare undersökningar och 
lämplig saneringsplan för området som är påverkat av tidigare verksamhet på fastigheten 
behöver därför genomföras innan detaljplanen antas för att länsstyrelsen ska kunna 
bedöma detaljplanens lämplighet även ur vattenmiljösynpunkt. 
 
Övrigt – ej ingripandegrunder  
Kulturmiljövärden enligt 2 kap. PBL 
I samrådsyttrandet (2018-03-07) gav länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. med 
avseende på kulturvärdena på platsen. Dessa synpunkter har inte tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Länsstyrelsen vidhåller bedömningen att planförslaget inte 
uppvisar tillräcklig hänsyn till det allmänna intresset enligt 2 kap. 6 § PBL av att skydda 
platsens kulturhistoriska värden. Dels genom att brandstationen rivs men också då ny 
bebyggelse bör utformas med större hänsyn till platsens och omgivningens 
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kulturvärden. Intresseavvägningen som presenteras i planbeskrivningen (s.17-18) jämför 
mellan alternativa förslag för att tillgodose intresset av ny bebyggelse. 
Länsstyrelsen bedömer att de alternativ som här nämns och andra tänkbara inte har utretts 
tillräckligt för att ligga till grund för en rimlig jämförelse. 
 
Redaktionella synpunkter 
Kommunen uppgav i behovsbedömningen att detaljplanen inte kunde antas medföra 
betydande miljöpåverkan, en bedömning som länsstyrelsen delade. I planbeskrivningen 
anges att ”denna bedömning grundas på att några negativa konsekvenser för miljön ej 
kunnat påträffats” (s.4), vilket länsstyrelsen däremot inte håller med om. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Markföroreningar 
Efter granskning har kompletterande utredningar, riskbedömning och åtgärdsutredning 
tagits fram och utifrån dessa bedömer kommunen att markförhållandena på Abborren 11 
inte utgör ett hinder för att gå vidare och anta detaljplanen. I riskbedömningen 
presenteras hur området kan saneras samt vilka kostnader saneringen står inför. 
 
Frågan kring PFAS-föroreningen i grundvatten kommer att hanteras inom Miljöbalken 
eftersom föroreningen är konstaterad men inte utgör en riskbild för kommande bostäder 
på Abborren 11. Katrineholms kommun anser att detaljplanearbetet kan fortgå och 
sanering av PFAS-föroreningen hanteras parallellt med kommande exploatering.   
 
Kulturmiljövärden 
Se tidigare kommentarer i samrådsredogörselsen samt ovan under punkt 12. 
 

14. Privatperson 2    2018-06-24 & 26 
Byggvolymen och bygghöjden är oproportionerligt stora i förhållande till övriga 
fastigheter i kvarteren och utgör en orimligt stor påverkan på vår fastighet. Fastigheten är 
för stor i förhållande till kvarteret men även för tomten som sådan. Därför överklagar vi 
utformningen av Abborren 11 i detaljplanen. Den främsta orsaken är att inte bygghöjden 
överensstämmer med övriga fastigheter på 3-4 våningar samt att den inte är reglerad i 
antal meter i detaljplanen. En rimlig höjd är att skala ner fastigheten en våning. Som 
villaägare kommer vi att lida stor skada värdemässigt och miljömässigt och det är 
kommunens skyldighet att också ha våra intressen som kommuninvånare i åtanke vid 
detaljplanens utformning. Exploatering av mark och att gynna en enskild entreprenör är 
de enda syftena med detta.  

 
Synpunkter: 
Illustrationen visar att det skall vara ett torn eller paviljong uppe på taket, alltså en våning 
sju. Detta utgör ca 50 m2. Det finns också en takterrass med glasräcken runt hela den höga 
delen.  
 
Alla dessa detaljer är med ert sätt att resonera en möjlighet att tillåta fastighetsägaren att 
göra en ”mindre avvikelse” från detaljplanen.  
 
Det är oärligt att inte reglera den totala bygghöjden i detaljplanen från början. Att som nu 
använda sig av metoden att ange i höjden med antal våningar ger tolkningsfrihet längre in 
i processen och utgör därmed en överhängande risk att fastighetens höjd maximeras enligt 
byggherrens önskemål. Höjden bör anges i antal meter.   
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I ert yttrande angående bygghöjd i den södra delen så hänvisar ni till att det skall anpassas 
mot Kulturskolans bygghöjd. Kulturskolan är i den delen endast en våning hög så att 
kalla den fyra våningar höga anpassningen för just en anpassning visar också att 
underlagen inte är korrekta.   
 
Illustrationerna har kraftigt förvrängda perspektiv. Fastigheterna ser mindre ut ur de valda 
perspektiven och det ger en helt orealistisk bild. Vi konstaterar att vi inte kommer att se 
himlen eller få någon skymt av solen under eftermiddag och kväll. Likaså kommer 
Stadsparken att förmörkas av fastigheten som tornar upp sig.  
 
Vi har i tidigare överklagande påpekat att trafiksituationen också påverkas kraftigt och att 
den inte är planerad varken ur flödes- eller bullerhänseende. Det kommer att påverka vår 
boendemiljö kraftigt.  I arkitektens utlåtande kan man utläsa att man inte ens klarar 
kommunens parkeringskrav med 0,8 fordon per lägenhet utan endast 0,6. 
 
Det innebär 50 parkeringsplatser i stället för 80. Konsekvensen blir att ytterligare ett 30-
tal fordon skall cirkulera i kvarteret och i jakt på parkeringsplatser med påverkan på både 
miljö och omkringboende. 
 
Det är mycket skrivet om att ”tillföra nya årsringar i stadsmiljön och i kvarteret och att det 
skall bilda en fond mot stadsparken”. Det bildas ingen fond mot Stadsparken med en 
fastighet som tornar upp sig och om man vill tillföra årsringar så ska dom väl inte vara 
präglade av 1990-talets design? På 1980-talet uppfördes kvarteret Igelkotten med dess 
årsringar. Det nybyggda kvarteret Hästen har samma utformning. Och nu ska kvarteret 
Abborren präglas av samma avsaknad av modern stadsplanering.  
 
Förslaget känns omodernt i hela sin utformning. En kommun som Katrineholm bör vara 
mer framsynt och modern och ta hänsyn det offentliga rummet och dom kulturvärden som 
finns istället för att förtäta in absurdum. Varför inte låta Stadsparken fortsätta in i kvarteret 
och nyttja och bygga om den befintliga Brandstationen till ett bostadshus med co-living 
för unga invånare som behöver ett första boende?  
 
2018/19 ställer man krav på utformning av miljö, energismarta hus, hushållning, livscykel 
och hållbarhet. Varför ställer inte kommunen krav på att fastigheten ska ha solpaneler och 
sedumtak? Klimatfrågan är en viktig samhällsfråga som inte syns i kommunens 
stadsplanering. Man bör ha i beaktande att tjugoårsregn och femtioårsregn kommer att 
falla under fastighetens livslängd och att det bör tas hänsyn till dagvattenreservoarer i 
form av sedumtak och mjuka markytor. Som bonus får man även vackrare hus och 
omgivningar.  
 
Vi vill också påpeka att det är brukligt att man har medborgardialog med sina 
kommuninvånare och inte bara med ett fåtal utvalda entreprenörer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Se tidigare kommentarer i samrådsredogörselsen. 
 
Om ett trapphus som leder ut till en takterrass kan tolkas som en våning beror på 
utformningen av den uppstickande delen. En bedömning av detta görs i bygglovskedet. 
 
Det uppnådda parkeringstalet bedöms motiverat utifrån det centrala läget. 
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Den slutliga utformningen av ny bebyggelse avgörs i bygglovet, förslaget som redovisas i 
detaljplanehandlingarna är illustrationer. 
 
Beräkningar av avrinningen från fastigheten har gjorts för att säkerställa att 
dagvattenflödet inte blir högre än befintlig situation. 
 

 
ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 
 
Planbeskrivning 

 Förtydligande avseende förhyrd parkering inom Linnéan 8. 
 Förtydligande avseende förorenad mark och kompletterande markundersökningar samt 

riskbedömning och åtgärdsutredning. 
 Förtydligande avseende exploateringsavtal. 

 
Plankarta 

 Planbestämmelsen gällande sanering formuleras om. 
 

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 8 augusti 2019 
 
 
 
 
Sara Eresund    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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HANDLINGAR 
 
Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser  

 Planbeskrivning (detta dokument) 

 Behovsbedömning  

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 
Underlag till detaljplanen 

 Bebyggelseförslag, White arkitekter, 2018-01-18 

 Kulturmiljöanalys, White arkitekter, 2018-01-17

 Trafikbullerutredning, Åkerlöf-Hallin akustik, 2018-01-22 

 Miljöteknisk markundersökning Abborren 11, Structor, 2018-03-26 

 Kompletterande miljöteknisk markundersökning Abborren 11, Structor, 2018-12-04 

 Kvarteret Abborren avrinning, White, 2018-04-19 

 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Abborren 11, Katrineholms kommun, 
Structor, 2019-04-11 

 Riskbedömning och åtgärdsutredning, Abborren 11, Katrineholms kommun, Structor 
2019-05-23 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som tidigare har 
nyttjats av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till 
Stadsparken. 
 
Eriksbergsvägen, i höjd med Stadsparken, kommer inom de närmaste åren att byggas om till en 
lågfartsmiljö med nya trädplanteringar. Det nya flerbostadshuset kommer att bli en viktig del av 
den framtida stadsmiljön och en ny fond till Stadsparken och den nya fasaden ska gestaltas 
omsorgsfullt. Bilparkering för de nya bostäderna ska inrymmas under byggnaderna. 
 
 
PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget öster om Eriksbergsvägen, söder om Djulögatan och norr om 
Tegnérvägen i Katrineholms centrala delar. Planområdet omfattar 4010 m2. 
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       Karta med planområdet markerat med rött. 

                       
Markägoförhållanden 
Fastigheten Abborren 11 ägs av Katrineholms Fastighets AB.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunala beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-04-12 att ge Samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan för del av kvarteret Abborren, Katrineholms kommun, i syfte att 
möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus.  
 
Översiktsplan 
Planområdet omfattas av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden, antagen 17 
november 2014. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 
 
Att förtäta i de centrala delarna av Katrineholms stad stämmer överens med strategierna i 
Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden. I markanvändningskarta till 
Översiktsplan 2030 är kvarteret Abborren utpekat som område för ”Tät stadsbebyggelse där 
förtätning ska ske”. 
 
Vid nybyggnation och förtätning ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder 
och funktioner eftersträvas. Historiska strukturer som än idag är avläsbara i staden ska förbli en 
viktig del av dess framtida utveckling. Kommunen ska verka för att den centrala rutnätsstadens 
strukturer bibehålls och förstärks i form av avläsbara gatunät och tydlig kvartersindelning. En 
sammanhållen stadsbebyggelse med tydliga kvarter underlättar också för orienteringen i staden. 
Tomma och öde platser fylls med innehåll och ökar stadens attraktivitet. 
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Detaljplan 
Gällande detaljplaner (stadsplaner) fastställdes 1971 respektive 1946 och genomförandetiden för 
planerna har gått ut. Planerna anger användningen allmänt ändamål. 
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm. Planförslagets 
påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbilden beskrivs närmare under avsnittet 
”Förutsättningar och förändringar” i denna planbeskrivning. 
 
Ombyggnation av genomfarten, ”Lustgårdsstråket” 
Genomfartsleden genom Katrineholm håller på att byggas om för att skapa en bättre stadsmiljö. 
Avsnitten närmast kvarteret Abborren planeras att utformas som lågtrafikområden där bättre 
förutsättningar ges för gång- och cykeltrafikanter.  
 
Sträckningen längs kvarteret Abborrens västra sida kallas ”Lunden” och planeras utformas med 
en trädplantering som skapar en lövtaksförsedd ”pelarsal”. Tanken är att Stadsparken ska 
upplevas fortsätta över Eriksbergsvägen ända in mot kvarteret Abborren. 
 

 
Visionsbild för ”Lunden”, ombyggnation av Eriksbergsvägen.  

Vy söderut mot Tegnérvägen. Kvarteret Abborren till vänster i bild. 
 
Platsen i kvarteret Abborrens nordvästra hörn kallas för ”Gläntan” i förslaget och är en viktig nod 
i staden där fem stråk möts. Ytan planeras få en cirkulär, öppen form och utformas som ”shared 
space”, en yta där olika trafikslag samsas.  
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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. 
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 2017-08-15 framföra följande inför det fortsatta planarbetet: 
 
Riksintresse kulturmiljö  – 3 kap. miljöbalken och värdefull bebyggelse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Katrineholm (D 28) och ska skyddas 
från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Inom kv. Abborren och Flundran finns den 
f.d. mjölkcentralen, som har inventerats och värderats i ”Katrineholms stad - bebyggelsehistorisk 
områdesbeskrivning”, bilaga till översiktsplan, Sörmlands museum 2013:09 och i 
”Kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun” 1988. 
  
Länsstyrelsen delar bedömningen att en kulturmiljöutredning ska tas fram. Den bör beskriva och 
analysera planförslagets påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, stadsbilden och 
riksintresset. Illustrationer och gestaltningsförslag bör tas fram. För att riksintresset ska 
tillgodoses ska grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden 
bibehållas, men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas, kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse bevaras och underhålls och industrikvarter bibehåller sin utformning. Ny bebyggelse 
inom planområdet bör utformas med hänsyn till dessa aspekter vad gäller placering, skala (volym 
och höjd), gestaltning och materialval.  
  
Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från olika tider bör skyddas genom skydds- och 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i enlighet med 8 kap. 13 och 17 §§ PBL. Det är 
därför bra att kulturhistoriska värdet i den f.d. brandstationsbyggnaden ska utredas. 
Länsstyrelsens preliminära bedömning är att det är en välbevarad brandstationsbyggnad från 
1940-50-talet, som bör bevaras och på ett varsamt sätt konverteras till bostäder. En fördjupad 
antikvarisk förundersökning kan med fördel tas fram separat för brandstationen.  
  
Hälsa eller säkerhet -  Markföroreningar och ev. föroreningar i byggnad 
Av behovsbedömningen och länsstyrelsens databas - EBH-stödet - framgår att det på den aktuella 
fastigheten har bedrivits miljöfarlig verksamhet. Miljötekniska undersökningar behöver 
genomföras för att klargöra föroreningssituationen och behovet av eventuella saneringsåtgärder.  
Även byggnaden kan vara förorenad och om brandstationen konverteras till bostäder behöver 
även föroreningssituationen i byggnaden klargöras. 
  
Det är angeläget att det i ett så tidigt skede som möjlig i planprocessen klargörs hur 
föroreningssituationen ser ut. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma platsens lämplighet för 
föreslagen markanvändning bör samrådshandlingarna beskriva föroreningarnas art, läge och 
omfattning, om det behövs efterbehandlingsåtgärder och om åtgärderna är tekniskt och 
ekonomiskt genomförbara, vem som ansvarar för att efterbehandlingen genomförs och att 
genomförandet av nödvändiga åtgärder säkerställs med lämplig planbestämmelse.  
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Hälsa och säkerhet - Buller 
Då planen innehåller en eller flera bostäder och påbörjats efter den 2 januari 2015 ska 
planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.  
Redovisningen ska gälla beräknade värden vid bostadsbyggnads fasad och vid uteplats i 
anslutning till byggnad, se 4 kap. 33a§ PBL.  Redovisningen behöver inte göras om det med 
hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt, vilket i så fall ska motiveras. Boverkets och 
SKLs lathund "Hur mycket bullrar vägtrafiken?" kan tillämpas för att översiktligt bedöma 
behovet av en bullerutredning vid buller från vägtrafik.  
 
Hälsa och säkerhet  - Farligt gods 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att en riskbedömning avseende farligt gods kan 
behöva göras. Bedömningen kan även med fördel innehålla kommunens framtida trafikprognos 
för området, för att klargöra om andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan behöva göras inom 
och i anslutning till planområdet.   
 
Enligt Länsstyrelsens rapport ”Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden 
och extrema havsvattenstånd” riskerar delar av planområdet att översvämmas vid kraftiga 
skyfall. I det kommande planarbetet bör kommunen se över hantering av vatten och avlopp, 
dagvatten och höjdsättning. 
 
FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – 
del staden.  
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Befintlig bebyggelse 
Närområdet 
Området kring kvarteret Abborren har idag flertalet byggnader från seklets mitt och ett stort antal 
flerbostadshus från tiden 1930-1960. I 1920-talets stadsplan planerades helt slutna kvarter men 
dagens bebyggelsemönster härrör främst från 1950-talets generalplan som i detta område 
förordade egnahemsbebyggelse med insprängda grupper av två- och trevåningshus för att skapa 
variation. Visionen var en luftig öppen och rymlig trädgårdsstad.  
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Översiktskarta, planområdet med omgivande bebyggelse. 

 
Närområdet saknar byggnader som tydligt avviker i höjd och bebyggelsen består i huvudsak av 
högst 4 våningar. Kvartersstrukturen är relativt tydlig även om byggnaderna inte i huvudsak 
ligger förlagda i tomtgräns. Stadsbilden varierar från en mer storskalig och sluten bebyggelse 
placerad i gatuliv, till en mer småskalig småstadskaraktär med förgårdsmark och trädplanterade 
gator. 
 
Kvarteret Abborren och kringliggande område har historiskt haft en blandning av bostäder och 
småindustri.  
 
Kvarteret Abborren 
Byggnaderna i kvarteret är till utseende, placering och funktion mycket skilda. Sammanfattande 
karaktärsdrag för all bebyggelse i kvarteret är sadeltak belagt med tegel eller betongpannor i rött 
eller svart där takvinklarna och nockriktning varierar. Karaktäristiskt för kvarteret är att 
bebyggelsen är varierad och respektive byggnad utgör en tydlig representant för sin tid.  
 
Bebyggelsen i kvarterets södra del härrör från tomtindelningar där fristående bostadshus 
uppfördes på avstyckade tomter. Dessa fristående stadsvillor eller flerbostadshus har skilda 
karaktärsuttryck men gemensamt är putsade fasader med sadeltak. I kvarterets nordöstra del, mot 
Malmgatan uppfördes 1921 ett mejeri. Byggnaden inreddes senare till tryckerilokaler (1954) och 
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inrymmer sedan 1968 en musikskola. Byggnaden är idag utpekad som kulturhistoriskt värdefull 
och skyddad i detaljplan.  
 

 
Mejeriet, Abborren 6 
 

 
Bostadshus, Abborren 9 
 

 
Flerbostadshus, Abborren 8  

 
Flerbostadshus, Abborren 10 

 
Bebyggelse inom planområdet: Brandstationen 
Brandstationen i planområdet uppfördes 1946 på initiativ av stadsarkitekt Eric Schuwert med 
bröderna Martin och Mauritz Larsson som byggmästare. I och med att brandkåren flyttade till 
Djulögatan infördes heltidsbrandkår i staden och brandstationen utformades med logement för de 
heltidsanställda och bostadslägenheter för brandchefen och vice brandchefen. Därutöver innehöll 
den ursprungliga byggnaden en stor vagnhall och ett torn för slangtorkning. 
 
Under slutet av 1990-talet genomfördes en större invändig ombyggnad omfattande bland annat 
ändrad planlösning, ventilation och vvs-installationer. Moderniseringen i verksamheten har 
medfört en del ändringar på byggnaden. Bland annat har några nya fönster tillkommit i 
källarvåningen och de ursprungliga portarna har bytts ut. Tornets luckor har satts igen med släta 
skivor och taket har kompletterats med bland annat en takkupa. 
 
Brandstationen består av en brandstationsbyggnad om 3 våningar med tillhörande slangtorn och 
en senare tillkommen garagelänga. Huvudbyggnaden är en trevånings huskropp med sadeltak, 
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uppförd i tegel och låg markerad mörkare sockel. Byggnaden har ett geometriskt formspråk som 
framträder i fönsterbanden och de fem jämnt fördelade skorstenarna placerade i taknock. 
Bottenvåningens stora längsgående portar åt bägge långsidor är karaktäristiska inslag. Den senare 
tillkomna garagelängan söder om den ursprungliga kroppen karaktäriseras av stora längsgående 
portar, en sluten kortsida och svart sadeltak. 
 
Byggnaden har tidigare använts som brandstation men räddningstjänsten flyttade under våren 
2019 till en nybyggd station norr om Katrineholm vid riksväg 56. Planförslaget innebär att 
brandstationen rivs. Se vidare under Konsekvenser nedan. 
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Brandstationen sedd från Djulögatan 

 
Brandstationen med Eriksbergsvägen i förgrunden. 
Garagetillbyggnad från 1970 till höger i bild 
 

 
Brandstationens västra gavel, från Stadsparken         

 
Fasad med entré och garageportar mot Djulögatan 
 
 

 
 
Detalj, balkonger, takfot och torn 

 
 
Detalj, entréparti 
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Ny bebyggelse   
Inom planområdet skapas möjlighet att uppföra ett flerbostadshus för cirka 100 lägenheter. 
Planen möjliggör även centrumverksamhet i planområdet. En lokal för handel, restaurang eller 
liknande föreslås i hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan. 
 

 
Situationsplan, kvarteret Abborren. Bild: White arkitekter 

 
Placering 
Byggnaden placeras i gatuliv mot Eriksbergsvägen och Djulögatan för att skapa en stadsmässig 
karaktär, vilket också styrs med planbestämmelse. Primära bostadsentréer placeras mot gatan. 
Fastighetsgränsen mot Eriksbergsvägen kommer att flyttas i och med ombyggnationen av gatan 
och byggnaden ska placeras i den nya fastighetsgränsen. 
 
Mot den nya stadsgatan Eriksbergsvägen får lägenheterna koppling till gatumiljön via en 
halvprivat förgårdsmark med avsikt att forma en succesiv övergång mellan bostaden och den nya 
stadsgatan för ett inbjudande intryck som trots detta ger en skyddad boendemiljö. 
 
Skala 
Huset föreslås utföras med en trappande form som är sex våningar i hörnet Djulögatan-
Eriksbergsvägen och går ner till fyra våningar på de södra och östra gavlarna. Byggnadens skala 
blir ett stadsmässigt tillägg som skapar en tydlig fond i Stadsparkens östra ände samtidigt som 
fyravåningsskalan på gavlarna är en anpassning till kvarterets övriga bebyggelse som är två-tre 
våningar. Mot gården bryts formen upp i mindre byggnadsvolymer genom ”utbyggnader” i fyra 
eller fem våningar. Planen anger högsta våningsantal samt högsta totalhöjd för delarna närmast 
befintlig bebyggelse. 

Eriksbergsvägen 

Djulögatan 

Kvarteret Abborren 
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Utformning 
Ny bebyggelse formas i relation till parken, de omgivande gatorna och gården. Huset får en tydlig 
gårds- respektive gatusida. Utsidan mot gatorna görs slät och gårdssidan utformas uppbruten med 
flera volymer med varierande kulörer kopplade till huvudformen. 
 
Huset förses med en sockelvåning mot Eriksbergsvägen som fångar upp parkens och den gamla 
brandstationens riktning. Sockelvåningen gestaltas modernt och öppet med stora glaspartier mot 
det nya park-, torg- och gaturummet. Öppna och upplysta fasader skapar en tryggare och 
trevligare gatumiljö. Samtidigt kläs sockelvåningen och vissa ytterligare indragna delar med tegel 
som fasadmaterial, likt den gamla brandstationen. Möjligheten att tillvarata teglet från den 
befintliga brandstationen ska utredas. Omfattningar kring entréerna mot gata ges en detaljering 
som anspelar på den gamla brandstationens tegelarkitektur. Den övriga volymen putsas i ljus 
kulör. Den nedersta delen av sockelvåningen i mötet mot gatan putsas i mörkt grått. 
 

   
Till vänster: Fasadutformning mot Eriksbergsvägen. 

Till höger: Bottenvåningen utformas med tegel och en detaljering som  
anspelar på den gamla brandstationen. Bilder: White arkitekter 

 
Mot hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan rundas byggnadens hörn för att även ge huset en 
koppling och intressant uttryck mot det nya gåfartsområdet Gläntan. Genom den släta fasaden, 
med den rundade formen över hörnet, sticker balkongplattor ut med skivor av glas som räcke. På 
den övriga huskroppen är balkonger delvis indragna och sticker delvis ut. För att bibehålla en mer 
offentlig karaktär längs Eriksbergsvägen, som är en huvudgata i staden, och mot Stadsparken som 
är ett av stadens viktigaste offentliga rum, får balkonger enbart glasas in med profillösa element. 
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Till vänster: Illustration, balkonginglasning med profillösa element. 

Till höger: Mötet mellan ny och gammal bebyggelse i kvarterets sydvästra del. Bilder: White arkitekter 
 

 
Illustration av bebyggelsen sedd från Djulögatan. Bild: White arkitekter 
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Illustration av bebyggelsen sedd från gårdssidan. Bild: White arkitekter 

 
Gårdssidan tar upp den småskaliga karaktären och kulörer som korresponderar med den 
traditionella bebyggelsen. Rött, ockra och svart föreslås på de från huvudvolymen utskjutande 
lägre byggnadsvolymerna.  
 
Husets fönsteröppningar varierar i storlek. Delar av det trappande taket utförs sedumklätt.  
 

  
Flygperspektiv från syd respektive öst mot ny bebyggelse. Bild: White arkitekter 

 
Mark och vegetation 
Idag består större delen av marken inom planområdet av hårdgjord yta. Inom planområdet, i 
fastighetens södra del, finns en mindre gräsyta med ett par mindre träd samt en planterad remsa 
med två träd ut mot Eriksbergsvägen.  
 
I förslaget tillskapas en gård för de boende i två nivåer. Ovanpå källarplanets parkeringsgarage 
skapas en gård som är upphöjd en halv våning från gatan och den övriga innergården. Gården ska 
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enligt bestämmelse i detaljplanen utföras med planteringar och nås från trapphusen på 
huskroppen längs Djulögatan samt ett av trapphusen mot Eriksbergsvägen. En gård skapas också 
i marknivå. Gården ska rymma ett körbart gångstråk för räddningstjänstfordon och eventuell 
besöksparkering. Övriga delar utformas som planterade vistelseytor med utrymme för 
småbarnslek, sittplatser m m. För att ge goda möjligheter för dagvattenhantering ska gården i 
marknivå där det är möjligt bestå av ytor av genomsläppligt material. Ytor som ska hållas 
tillgängliga för räddningstjänst och för besöksparkering ska där det är möjligt bestå av armerat 
gräs. 
 
Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning togs fram inför samråd (daterad 2018-03-26). Efter 
granskningen av planen togs även två kompletterande undersökningar fram (daterade 2018-12-04 
samt 2019-04-11). Efter granskningen har även en riskbedömning och åtgärdsutredning tagits 
fram med markundersökningarna som underlag. Då områdets framtida markanvändning är tänkt 
för bostäder har riskerna bedömts utifrån de generella riktvärdena för känslig markanvändning 
(KM). 
 
Genomförda utredningar inom Abborren 11 konstaterar förekomst av PFAS i mark och 
grundvatten. Den tidigare verksamheten har historiskt hanterat släckskum. Förhöjda halter av 
metaller, PAH och bensen har också rapporterats. Ur ett riskhänseende bedöms dessa 
föroreningar vara av mindre betydelse. Av de PFAS som undersökts inom fastigheten, är det än 
så länge endast PFOS för vilken det finns ett preliminärt riktvärde för mark (SGI, 2015). Inga 
platsspecifika riktvärden har tagits fram för Abborren 11, varför det preliminära riktvärdet för 
KM i mark har tillämpats i egenskap av mätbart åtgärdsmål. 
 
Genomförda undersökningar rapporterar förekomst av PFOS i mark över det preliminära 
riktvärdet för KM. Mark ner till maximalt 3 m under markytan har undersökts. Föroreningen är 
inte avgränsad i djupled och bara delvis i plan. Också i grundvatten rapporteras halter av PFOS 
över det preliminära riktvärdet. Den enda exponeringsväg som skulle kunna bortses ifrån mot ett 
generellt KM scenario är intag av dricksvatten. Anledningen till detta är att människor som vistas 
och bor på fastigheten Abborren 11 använder kommunalt dricksvatten. Trots detta har 
riskbedömningen baserats på de generella riktvärdena för att inte underskatta risken. 
 
De sammanvägda identifierade riskerna utifrån nuvarande och framtida markanvändning bedöms 
som oacceptabla i både jord och grundvatten. Risk finns för skada på markekologiska funktioner 
till följd av PFOS i mark och det bedöms även finnas risk för negativa hälso- och miljöeffekter 
till följd av PFOS i grundvatten. 
 
Föreslagen åtgärd omfattar schaktning i tre schaktområden avgränsade utifrån resultat från 
genomförda undersökningar av föroreningsförekomst. Maximalt schaktas ner till befintlig 
grundvattennivå. Uppgrävda massor ska enligt åtgärdsförslaget deponeras och ersättas med rena 
massor. Åtgärden kommer att innebära kvarlämnad förorening i grundvatten. Då förorening ovan 
grundvatten avlägsnas, antas tillskottet till grundvatten upphöra och på sikt klinga av. Omfattning 
av kvarlämnad förorening i grundvatten har inte beräknats. 
 
Utifrån de kompletterande utredningarna och riskbedömningen som genomförts under våren 
2019 bedömer kommunen att markförhållandena på Abborren 11 inte utgör ett hinder för att gå 
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vidare och anta detaljplanen. I riskbedömningen presenteras hur området kan saneras samt vilka 
kostnader saneringen står inför. 
 
Sanering av föroreningen ovan grundvatten ska genomföras innan startbesked för bygglov får ges 
detta har säkerställts med planbestämmelse. Detta bedöms säkerställa att detaljplanen inte 
försvårar genomföranden av åtgärder för att uppnå god kemisk status i Näsnaren. 
 
Frågan kring PFAS-föroreningen i grundvatten kommer att hanteras inom Miljöbalken, eftersom 
föroreningen är konstaterad men inte utgör en risk för kommande bostäder på Abborren 11. 
Sanering av PFAS-föroreningen hanteras parallellt med kommande exploatering.  I ett första 
skede ska ansvarsutredning sammanställas (enbart kring PFAS), i ett andra skede ska en anmälan, 
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, begäras in med 
en tydlig tidplan för fortsatt provtagning och vidare sanering. 
 
Misstanke om PFAS i byggnadsmaterial kan i samband med rivning innebära att det är motiverat 
med undersökningar och potentiellt särskild hänsyn vid rivning och avfallshantering. 
 
Service 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms centrum med både kommersiell och 
offentlig service. En lokal för handel, restaurang eller liknande föreslås i det nya husets 
bottenvåning i hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan. 
  
Gator och trafik 
Ett garage i källarplan föreslås längs Djulögatan, med infarter från samma gata. Efter byggnation 
förväntas trafiken öka något på Djulögatan. Idag finns redan en infart till en markparkering i 
samma läge.  
 
Tegnérvägen ska i framtiden anslutas till Eriksbergsvägen i en fyrvägskorsning. En infart till 
kvarteret söderifrån föreslås från Tegnérvägen för räddningstjänstens framkomlighet, för att det 
ska vara möjligt att lasta och lossa på gården, samt för viss boendeparkering i markplan. Infartens 
läge blir ca 10-15 m från korsningen med Eriksbergsvägen. Huvudinfart för boende blir dock vid 
garaget mot Djulögatan. Cykelbana kommer att anläggas på Djulögatans norra sida vilket innebär 
att det inte blir någon konflikt mellan cykeltrafik och planerad garageinfart. 
 
Parkering/cykelparkering 
Parkering för de boende kommer i första hand att ske i källarplan. Parkering ordnas även i 
marknivå på gården, samt att 6 st parkeringsplatser inom fastigheten Linnéan 8 kommer att 
förhyras för Abborren 11. På fastigheten Linnéan 8 finns finns 44 bostäder. Inom fastigheten 
finns 34 p-platser i ett underjordiskt garage och 8 p-platser på innergården, vilket ger ett p-tal på 
0,95 bilplatser per lägenhet. I och med att 6 platser inom Linnéan 8 reserveras för de nya 
bostäderna i kvarteret Abborren sjunker p-talet för Linnéan 8 till 0,82 vilket ändå uppfyller 
parkeringsnormen vid nyproduktion i centralt läge. 
 
Uppnått p-tal (se tabell nedan) för de nya bostäderna inom Abborren 11 är då ca 0,62 bilplatser 
per lägenhet eller ca 5,4 bilplatser per 1000 BTA.  
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Parkeringsplatser enligt förslag 
I garage  51 
På gård  7 
I kvarteret Linnéan 6 
 
Antal lägenheter 104 
Uppnått p-tal 0,62 
 
Parkeringsnorm vid nyexploatering med flerbostadshus i centrala Katrineholm ligger vanligtvis 
på ca 0,7-0,8 bilplatser per lägenhet. Det lägre parkeringstalet motiveras med lätt tillgänglig 
cykelparkering på gården samt generöst med väderskyddad cykelparkering i garage. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning där Katrineholms Resecentrum med tåg, stadsbuss 
samt länsbuss nås inom 500 meter. Utveckling med fler bostäder i de centrala delarna kan tänkas 
bidra till ett större underlag för kollektivtrafiken.             
 
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.  
 
De olika nivåerna på bostadsgården är i förslaget utformade enligt tillgänglighetskraven. 
 
Radon 
Planområdet omfattas enligt kommunens översiktliga kartering inte av någon förhöjd risk för 
markradon.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. De nya 
byggnaderna kan anslutas till nätet. 
 
Dagvatten 
Större delen av planområdet har sedan tidigare varit asfalterat och dagvattensystemet beräknas 
inte belastas mer än det gör idag. Takvatten föreslås ledas ut till Eriksbergsvägen där en större 
trädplantering i skelettjordar planeras, vilket bidrar till en naturlig fördröjning av dagvatten.  
Av genomförd beräkning framgår att avrinningen från fastigheten blir densamma som i nuläget 
om inga gröna tak, fördröjningsmagasin eller liknande anordnas. På bostadsgården tillskapas ytor 
av genomsläppligt material, planteringar, både på mark och på den upphöjda gården, vilket bidrar 
till fördröjning av dagvatten. 
 
El och värme 
Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet idag och bebyggelsen kan med fördel 
anslutas till nätet. 
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Avfall  
Inom gatusektionerna för Tegnérvägen respektive Djulögatan kommer finnas plats för 
avfallsfordon att stanna till. Gemensamma avfallsrum föreslås i markplan mot Djulögatan i norr. 
Dragavstånd för sopkärl ska inte överstiga 10 m från avfallsrum till fordon. Mot Tegnérvägen i 
söder placeras underjordsbehållare för avfall. 
 
Buller 
Det planerade bostadshuset utsätts för buller från trafiken på Vasavägen-Eriksbergsvägen och 
Djulögatan. En trafikbullerutredning för de planerade bostäderna har tagits fram av Åkerlöf-
Hallin akustikkonsult AB, daterad 2018-01-22.  
 
Riktvärden 
För denna plan tillämpas förordningen (2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:  
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och  
2.  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
För bostäder om högst 35 kvm gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte 
bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
  
Om den ljudnivå som anges ovan ändå överskrids bör:  
1.  Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  
2.  Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan klockan 22:00 och 06:00 vid fasaden.  
 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges ovan ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan klockan 
06:00 och 22:00. 
 
Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningar av ekvivalent och maximal ljudnivå från väg- och spårtrafik har utförts vid fasad och 
på gård. Fasader mot Eriksbergsvägen får upp mot 56-60 dBA ekvivalent ljudnivå och upp mot 
80 dBA maximal ljudnivå. På gårdssidan understiger bullernivån 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå. En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men 
variationen ligger inom angivna intervall. 
 
Då ljudnivån på den bullerutsatta sidan understiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå krävs inga 
särskilda lägenhetslösningar för att innehålla riktvärdena i förordningen. Avseende maxnivå 
krävs en gemensam uteplats på gården för att alla lägenheter ska få tillgång till uteplats med 
högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. För att uppnå en god ljudkvalitet i 
projektet rekommenderas dock att lägenheter planeras med minst hälften av bostadsrummen mot 
den ljuddämpande sidan, vilket planeras i projektet. 
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Riskbedömning farligt gods  
Eriksbergsvägen är sekundär led för vägtransport av farligt gods. Primär led för passerande 
transporter är förbifarten öster om orten, vilket innebär att enbart transporter med lokala 
målpunkter inom tätorten sker på Eriksbergsvägen. Kommunen arbetar för att 
Eriksbergsvägen/Vasavägen inte längre ska klassas som sekundär väg i trafikverkets 
väginformationskarta eller som omledningsväg för farligt gods i Nationella vägdatabasen 
(NVDB). Ändringen av klassningen i NVDB kommer att kunna genomföras under 2018 medan 
klassningen av kartan kan genomföras efter remiss till Länsstyrelsen i slutet av 2018 och vara 
klart till 2019 års karta. Transport av petroleumprodukter till drivmedelsstationer rekommenderas 
att göras den kortaste vägen från riksväg, vilket blir från norr.  
 
Brand 
Lägenheter utryms i första hand från gården med stegbil. Lägenheter i nordvästra hörnet föreslås 
utrymmas från gatan. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Konsekvenser för kulturmiljö 
Planförslaget innebär att den befintliga brandstationen rivs. En kulturmiljöanalys daterad 2017-
11-14 har tagits fram av White arkitekter. Utredningen innehåller en kulturhistorisk 
karaktärisering av närområdet, kvarteret Abborren och brandstationen, samt en kulturhistorisk 
värdering av brandstationen.  

Kulturhistorisk värdering av brandstationen 
Den kulturhistoriska värderingen har delats upp i dokumentvärden: samhällshistoriskt och 
socialhistoriskt värde, respektive upplevelsevärden: arkitektoniskt, miljöskapande och 
stadsplanehistoriskt värde. 

Vid en sammanvägning av dokumentvärdena bör det samhällshistoriska värdet värnas i högre 
grad än det socialhistoriska värdet. Som Katrineholms första brandstation berättar byggnaden om 
en viktig samhällsutveckling.  
 

I vägningen mellan de olika upplevelsevärdena bör det stadsplanehistoriska värdet ges företräde. 
Byggnaden ligger precis innanför gränsen till riksintresset som även särskilt nämner 
rutnätsplanen. Byggnadens placering framhäver stadsplanens rutnät. Placeringen utefter 
rutnätsplanen längs med Eriksbergsvägen bygger även upp det miljöskapande värdet. Då 
arkitekturstilen är vanligt förekommande för tiden och även platsen bedöms inte utförandet i sig 
vara av sådant att i det sak bör ges företräde. Värdet i utförandet ligger i huvudsak i vad det 
berättar om ambitionsnivån för brandstationen och som verktyg för att avläsa tillkomsttiden. 
 

Sammantaget väger det stadsplanehistoriska liksom det samhällshistoriska värdet tyngst. Båda 
illustrerar den samhällsutveckling som även riksintresset grundar sig i och som berättar om 
Katrineholms olika tidslager. Genom att värna den framträdande placeringen i kurvan värnas 
upplevelsen och avläsbarheten av det stadsplanehistoriska värdet liksom även utgångspunkten för 
det miljöskapande värdet. Det socialhistoriska värdet bedöms vara något försvagat på grund av 
förändringar av byggnadens interiör som gör att den inte på samma sätt speglar det ursprungliga 
nyttjandet. Då arkitekturstilen är vanligt förekommande både för tiden och platsen bedöms det 
arkitektoniska värdet som sekundärt.  
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Avvägning mellan intressen 
Detaljplanearbetet har inneburit en avvägning mellan kulturmiljövärdet, som beskrivet ovan, och 
intresset att tillskapa den nya bebyggelsen på platsen, beskrivet under Ny bebyggelse ovan. 
 
Till bedömningen förs, förutom kulturmiljövärdet, följande: 
 

- Brandstationen utgör bl. a. miljöskapande och stadsplanehistoriska värden. Även en ny 
byggnad kan bidra med sådana värden genom att på ett medvetet sätt förhålla sig till 
Katrineholms stadsplan och den omgivande miljön. 

- Förslaget på ny bebyggelse bedöms kunna anpassas på ett bättre sätt till den framtida 
ombyggda Eriksbergsvägen (se ovan under Tidigare ställningstaganden). Ett alternativ 
med en bevarad brandstation och en ny bebyggelse enbart mot Eriksbergsvägen innebär 
en större utmaning avseende anslutningen till den framtida ”Lunden” och ”Gläntan”. Den 
föreslagna bebyggelsen kan med nuvarande tidplan genomföras i samband med 
ombyggnationen av gatan. 

- Möjligheten att tillskapa en större volym centralt belägna bostäder i anslutning till 
kollektivtrafik och service bedöms större med föreslagen ny bebyggelse än vid ett 
alternativ med exploatering av en mindre del av Abborren 11. 

- De projektekonomiska konsekvenserna av att bevara brandstationen och exploatera en 
mindre del av Abborren 11 har inte utretts inom ramen för detta detaljplanearbete. 
Sökanden av detaljplanen har i dagsläget inte för avsikt att genomföra ett sådant projekt.  

- Eventuella föroreningar i brandstationsbyggnaden kan påverka möjligheten att anpassa 
byggnaden till bostäder. Sanering kan innebära risk för påverkan på kulturvärdet.  

Sammantaget görs bedömningen att intresset av att tillskapa den nya bebyggelsen väger tyngre än 
bevarandet av brandstationen, att brandstationen kan rivas om rivningen föregås av en 
dokumentation och om nedanstående aspekter beaktas i det fortsatta arbetet: 
 

- Kvarteret Abborren har tydliga årsringar och en ny byggnad ska utgöra en tydlig ny 
årsring men även vara anpassad i skala, placering och utformning. Den nya bebyggelsen 
ska genom t ex detaljering och materialverkan, gärna med utgångspunkt från 
brandstationen, ges en god gestaltning så att brandstationens arkitektoniska värden ersätts 
med nya värden. Föreslagen bebyggelse beskrivs under Ny bebyggelse ovan. 

- Den nya bebyggelsen ska utgöra en tydlig fond till Stadsparken som bidrar till att skapa 
en trygg miljö i parken och längs Eriksbergsvägen. 

Konsekvenser för riksintresset 
Den aktuella översiktsplanen anger att Katrineholm ska växa genom förtätning och att ett sätt att 
göra det är att bebygga ineffektivt utnyttjade ytor, som asfaltsytan mot Eriksbergsvägen i 
kvarteret Abborren. 
 
Förslaget bidrar till att grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden 
bibehålls och förstärks. Kulturmiljön påverkas negativt då brandstationen rivs. Läsbarheten av 
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utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad som anges i motiveringen till 
riksintresset, påverkas negativt genom rivningen av brandstationen. Förslaget möjliggör lokal för 
handel i hörnet Eriksbergsvägen-Djulögatan, vilket ger bättre förutsättningar för handeln i 
centrum att leva vidare, vilket anges som mål för att tillgodose riksintresset. 
 
Föreslagen bebyggelses volym och skala (upp till sex våningar) innebär att den kommer att 
utgöra en tydlig ny fond till stadsparken. Översiktsplanen anger att vid nybyggnation ska en 
variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder och funktioner eftersträvas, och 
föreslagen bebyggelse bedöms anpassad till omgivningen även om höjdskalan sex våningar är ny 
för platsen. 
 
Det bedöms positivt för stadsplanestrukturen att platsen åter förses med byggnader. I nuläget 
upplevs platsen som tom och delvis otrygg. Genom att tillföra ny bebyggelse återskapas en 
obruten byggnadsfront mot Eriksbergsvägen och det historiskt sett mer intima gaturummet kan 
återuppstå. 
 
Sammantaget bedöms den föreslagna bebyggelsen inte innebära någon påtaglig skada på 
riksintresset enligt MB 3 kap 6 §. De uttryck för riksintresset som angivits i såväl värdetexter som 
motiveringar påverkas inte negativt av den nya bebyggelsen. Vad gäller stadsplanestrukturen 
förstärks riksintresset snarare. 
 
Sociala konsekvenser 
Fler bostäder i de centrala delarna av staden ökar flödet av människor vilket bidrar till ett rikare 
stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet.  
 
Att förtäta centrala Katrineholm på den aktuella platsen skulle bidra till ökad stadsmässighet och 
bättre orienterbarhet vilket är positivt för tryggheten. I den nya bebyggelsen föreslås en lokal för 
handel vilket breddar utbudet av service i centrala Katrineholm och invid Stadsparken. 
Bottenvåningen mot Eriksbergsvägen utformas så att möjlighet finns att anordna ”bokaler” vilket 
ger möjlighet till näringsverksamhet i bostaden vilket kan ge möjlighet för fler att starta 
verksamheter och öppna för en differentiering av näringsutbudet i tätorten. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det positivt att fler kan bo kollektivtrafiknära och 
centrumnära. Det bidrar till ett minskat bilanvändande då centrum och resecentrum ligger inom 
gång- och cykelavstånd. Det är även positivt att redan exploaterad och hårdgjord mark används 
för förtätning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen är i området kopplade till ombyggnaden av 
Eriksbergsvägen invid planområdet och påverkas ej av denna detaljplan. En samordning mellan 
ombyggnation av allmän plats och byggprojektet inom planområdet bör eftersträvas för att 
minimera störningar för allmänheten. Exploateringsavtal för reglering av kostnader, överlåtande 
av mark m. m. upprättas under planarbetet och godkänns före detaljplanens antagande. 
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Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter och attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära läge skapas 
inte. Tillskott av nya bostäder centralt uteblir. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att ske inom en snar framtid och genomförandetiden föreslås 
därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:  
 
Samråd……………………..1:a kvartalet 2018 
Granskning………………....2:a kvartalet 2018 
Antagande …………………3:e kvartalet 2019 
Laga kraft ………………….3:e kvartalet 2019 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören svarar för genomförandet av planen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Den del av fastigheten Abborren 11 som är markerad GATA i plankartan överförs från Abborren 
11 till den kommunala gatufastigheten. 
 
Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av 
Lantmäterimyndigheten. Lantmäteriförrättning ska sökas  av exploatören och kommunen och 
bekostas av exploatören.  
 
AVTAL 
Ett köpeavtal för marken har tecknats mellan Katrineholms kommun och Tegelstaden Bygg AB, 
med fullmakt från fastighetsägaren Katrineholms Fastighets AB om övertagande av marken när 
den nya brandstationen togs i bruk. 
 
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. Det huvudsakliga 
innehållet i avtalet är reglering av marköverlåtelse, ansvar för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar 
för ledningsflytt etc vid genomförande, rätt till allmännyttiga ledningar inom fastigheten, ansvar 
för rivning av befintliga byggnader och erforderliga myndighetstillstånd för detta, sanering, 
upplåtelseform för de nya bostäderna, efterföljande av kommunala riktlinjer för avfallshantering, 
anslutning till kommunala ledningsnät och krav för tillgänglighet och energiförbrukning samt 
framkomlighet och säkerhet under byggtiden. Även ansvar för anpassning av omgivande 
anläggningar inom allmän plats regleras av exploateringsavtalet. Avtalet anger också tidsramar 
för genomförandet av exploateringen. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av exploatören och planavgiften ska regleras enligt planavtal med 
kommunen, daterat 2016-06-27.  
 
Huvudman 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 2019-08-08 
 
Planhandlingarna har tagits fram av Gustav Fornwall, White arkitekter, i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
Sara Eresund    Erik Bjelmrot  
Planarkitekt     Avdelningschef 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 151 KS/2018:311  212

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av 
Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för del av Järven 3 m.fl, del av 
fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig Jesper Ek 
(L), Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD).
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
utbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen samt att skydda och bevara kulturhistoriska 
värdefulla byggnader inom planområdet. Planområdet är beläget strax söder om 
Katrineholms centrum och omfattar cirka 4,2, hektar. 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 28 juni – 23 augusti 2018 och för 
granskning under perioden 29 maj- 26 juni 2019. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 77. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-03
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 77
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08
 Granskningsutlåtande
 Plankarta
 Illustrationsplan
 Planbeskrivning

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD) och 
Mica Vemic (SD).
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD), 
avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Jesper Eks (L) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Reseruation - Detaljplan för Järven 3 m.fl., del av

fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1,

Katrineholm kommun
Beteckning: KS/201 I :3'11 - 212

2019-09-25

Med hänvisning till att mitt avslagsyrkande beträffande ovan nämnda detaljplan inte vann
gehör, reserverar sig Liberalerna mot forslaget att anta upprättad detaljplan.

Att endast erbjuda Katrineholms barn och familjer en kommunal 7-9 grundskola är att göra

en alldeles för stor begränsning av individers valfrihet och riskerar att slå ut de barn som är
i behov av ett mindre sammanhang. Förslaget till ny skola är dessutom illa förankrat hos
personalen.

Det bör även tilläggas att andra kommuner som redan provat på föreslaget koncept med
"storskola" har visat sig få en negativ utveckling när det kommer till centrala frågor som

elevresultat och personalomsättning. Dessutom aviseras en markant ökning i totalhyra

som vi befarar kommer drabba verksamhetens kvalit6.

För Liberalerna

J Ek, gruppledare

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 11, 64133 .0702 666 379 ' www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-03 KS/2018:311 - 212
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Järven 3 m.fl., del av fastigheterna Järven 
3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholm kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
del av Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för Järven 3 m.fl, del av fastigheterna Järven 3 och Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
utbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen samt att skydda och bevara kulturhistoriska 
värdefulla byggnader inom planområdet. Planområdet är beläget strax söder om 
Katrineholms centrum och omfattar cirka 4,2, hektar. 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 28 juni – 23 augusti 2018 och för 
granskning under perioden 29 maj- 26 juni 2019. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 21 augusti 2019 § 77. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2019-08-21 § 77
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-08
 Granskningsutlåtande
 Plankarta
 Illustrationsplan
 Planbeskrivning

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLAN.2016.9

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-577 00

641 80 Katrineholm Telefax: 0150-571 93
www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Tillhörande

Detaljplan för del av Järven 3 m.fl. Katrineholms
kommun

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-08-08

_______________________________________________________________________________

Granskningens upplägg
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 29 maj - 26 juni 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren 29 maj 2019.

Inkomna yttranden
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Service- och tekniknämnden 2019-06-11

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-06-24

Yttranden med synpunkter

3 Lantmäteriet 2019-06-04
Det står i planbeskrivningen att exploatören initierar och bekostar alla nödvändiga
lantmäteriförrättningar. I praktiken är det dock reglerat i lag gällande just
ledningsrättsförrättningar att enligt 1§, första stycket (ledningsrättslagen), så är det
ledningshavaren som är den som har rätt att ansöka om ledningsrättsförrättning.
Det är också reglerat i lag att enligt 27§ ledningsrättslagen att ledningshavaren är den som
betalar lantmäterikostnader för ledningsrättsförrättningar.
Det är på således vis så att Lantmäteriet inte kan ställa ett kostnadsfördelningsbeslut i en
ledningsrättsförrättning till en exploatör, vilket däremot är möjligt vid en fastighets-
bildningsåtgärd som t.ex fastighetsreglering.
I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-577 00

641 80 Katrineholm Telefax: 0150-571 93
www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Texten i planbeskrivningen justeras så att det framgår att det är ledningshavaren som ska
initiera och bekosta ledningsförrättning och lantmäterikostnader för ledningsförrättning.

4 Länsstyrelsen 2019-06-25
Ingripandegrunder:
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-08-28, framfört synpunkter avseende
markföroreningar, friytor, miljökvalitetsnormer och risk för översvämning. Dessa synpunkter
har tillgodosetts i granskningsförslaget och Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av
detaljplanen inte kommer att prövas.

Kulturmiljö:
Länsstyrelsen finner att planförslaget har arbetats om på ett godtagbart sätt.
Tillbyggnaden utgör fortfarande en stor volym som kommer att påverka kulturmiljön på
platsen, stadsbilden och upplevelsen av Tallåsskolan. De ändringar som föreslås i
granskningsförslaget medför dock att den nya byggnaden på ett acceptabelt sätt har anpassats
till kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen delar den antikvariska konsekvensbedömningens
slutsats att tillbyggnaden kan vara möjlig att utföra utan att Tallåsskolans höga
kulturhistoriska värde förvanskas. För ett gott slutresultat bör antikvarisk expertis fortsätta att
anlitas i bygglovs- och genomförandeskede.

Länsstyrelsen har, med anledning av Tallåsskolans synnerligen höga kulturhistoriska värden,
väckt fråga om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 § kulturmiljölagen 1988:950.
Länsstyrelsen har haft en dialog med fastighetsägaren och kommunen om vad skyddet
innebär. Fastighetsägaren har därefter tyvärr meddelat att man inte vill att skolbyggnaden
förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen har ännu inte tagit slutlig ställning i frågan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Efter samrådet har mycket arbete har lagts ner på omgestaltning av tillbyggnaden samt
skydds- och varsamhetsbestämmelser för kulturhistorisk värdefull miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Länsstyrelsens bedömning om att antikvarisk expertis
bör delta i bygglovs- och genomförandeskedet för att säkerställa implementeringen av
detaljplanen.

5 Sörmland Vatten 2019-06-25
Sid. 24 Teknisk försörjning, Vatten och avlopp: Första meningen i första stycket ändras till
att planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Komplettera texten i andra stycket med att spillvattenledningen som ansluter kupolen samt en
fastighet på Oppundavägen ska flyttas till det tänkta u-området öster om Järvenhallen.
Komplettera med text att vattenledningen som korsar planområdets nordöstra hörn kommer
att behöva flyttas i samband med Järvenhallens utbyggnad.
Befintlig dagvattenledning som är placerad under Järvenhallens tänkta utbyggnad är en intern
ledning och förvaltas inte av Sörmland Vatten och Avfall AB.
Renhållning: Inget att erinra.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Sörmland Vattens synpunkter.

6 Sörmlands Museum 2019-06-26
Ett nytt förslag på tillbyggnad har nu tagits fram, där vissa delar har arbetats om.
Förslaget är dock fortfarande en tillbyggnad till den befintliga Tallåsskolan, inte en
fristående byggnadskropp. Totala byggnadshöjden har sänkts 2.5 meter. Volymen på
tillbyggnaden är fortfarande relativt omfattande, även om detaljer har förbättrats för att
anpassas till Tallåsskolans arkitektur. Undertecknad hade gärna sett att den befintliga
kulturmiljöns värden till större del skulle beaktats.

En antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning, i planbeskrivningen benämnd
kulturmiljöanalys av området upprättades av WSP i samrådsskedet. lnför granskningsskedet
har en annan antikvarie, Per Nelson byggnadsvårdsbyrå AB, anlitats av fastighetsägaren
KFAB.
En antikvarisk konsekvensbedömning har tagits fram, där syftet anges vara att redogöra för
de kulturhistoriska och fysiska konsekvenserna för den nya omarbetade tillbyggnadens
påverkan på skolans och byggnadens kulturvärde "samt riksintresset". Påverkan på
riksintresset berörs dock inte, utan istället hänvisas till den tidigare antikvariska
förundersökningen.

Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande att "planområdet ligger utanför riksintressets
avgränsning. Länsstyrelsen delar dock kulturmiljöanalysens bedömning att planområdet
genom sitt kulturhistoriska innehåll kan sägas avspegla en aspekt av riksintressets motiv.
Till de samhällsfunktioner som riksintresset avser spegla hör staden som skolort.
Katrineholms skolhistoria är en viktig del av stadens utveckling. En tillbyggnad av den
volym och karaktär som nu föreslås riskerar att skada berörda skolmiljöer och områdets
kulturhistoriska värde, vilket kan innebära att riksintresset skadas." Undertecknad tycker
tyvärr fortfarande att det är otydligt belyst i de hittills framtagna handlingarna, hur
riksintresset påverkas av den relativt stora planerade tillbyggnaden. Som tidigare håller
undertecknad med om att Tallåsskolan har så höga kulturhistoriska värden att den kan vara av
byggnadsminnesklass.
I rapporten framförs det att ytterligare en kulturhistorisk utredning bör genomföras för att få
svar på detta, vilket är önskvärt. Sedan granskningsskedet har Länsstyrelsen i Södermanlands
län själva väckt fråga om att byggnadsminnesförklara Tallåsskolan.

I Planbeskrivningen, granskningshandling sidan 13, citeras delar av den nu framtagna
antikvariska konsekvensbedömningen utförd av Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2019-
02-27. Sörmlands museum noterar att sista delen av citatet inte finns med alls i den
antikvariska konsekvensbedömningen som är en del av granskningsunderlaget, vilket väcker
frågan om det finns olika versioner av dokumentet?

På samma sida i planbeskrivningen står att "Skydds- och varsamhetsbestämmelserna har
utökats inför granskning och motsvarar till fullo rekommendationerna i WSP:s antikvariska
förstudie/ konsekvensanalys." Bestämmelserna på plankartan är nu reviderade till
granskningen. Men fortfarande verkar inte alla rekommendationer vara medtagna.
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Skyddsbestämmelsen q3 är inte utritad på aulans byggnadsdel på plankartan.
Skyddsföreskrifterna angivna under q3, bör gälla även Tallåsskolans norra del, aulan. WSP
hade också skrivit att varsamhetsbestämmelsen k2 skulle ha med formuleringen "Aulans
asymmetriskt formade fönster ska vara fernissade." Detta är heller inte medtaget på
plankartan. Möjligen bör det istället ersättas med "Aulans asymmetriskt formade fönster och
dörrar ska vara fernissade eller oljade" Plankartan bör revideras med avseende på detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Efter samrådet har Tallåsskolans tillbyggnad genomgått en omgestaltning för att bättre
anpassas till de befintliga kulturmiljövärdena. Detta har gjorts med WSP:s kulturmiljöanalys,
Per Nelsons konsekvensanalys samt Länsstyrelsens och Sörmlands museums samråds-
yttranden som utgångspunkt. Takhöjden på Tallåsskolans tillbyggnad har sänkts och
taket har blivit mer diskret, stor omsorg har lagts på att skapa en lätt och transparent
anslutning mellan den befintliga och nya delen, och fasader och fönstersättning har fått en
utformning som är besläktad med den befintliga skolans formspråk. Resultatet är en
utbyggnad där den stora byggnadsvolymen förvisso kvarstår, men planavdelningens
bedömning är att det justerade förslaget inte längre utgör en betydande negativ påverkan på
riksintresset eller befintliga kulturmiljövärden.
Det sista stycket om konsekvenser av en sammanbyggnad, som står med kursiverad text i
planbeskrivningen på sid. 13, är inte ett citat från den antikvariska konsekvensbedömningen
framtagen av Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, utan är planförfattarens sammanfattning
av det som har framkommit i ovan nämnda utredning samt handlingen ”Kulturmiljö-
anpassning” av Mondo Arkitekter, som har ritat förslaget till utbyggnad av Tallåsskolan.
Stycket kursiverades av misstag, och det bör nämnas att citationstecken bara fanns kring
den del av texten som var ett utdrag ur Per Nelsons utredning. Inför antagande stryks
den felaktiga kursiveringen.
Bestämmelsen q3 läggs till aulan på plankartan inför antagande. Bestämmelse om att aulans
fönster ska vara fernissade finns med på plankartan i granskningsskedet med beteckningen
q5. Bestämmelsen är tänkt att skydda alla byggnadsdetaljer som ingår i aulans huvudentré,
men eftersom formuleringen kan uppfattas vara otydlig, kompletteras q5 inför antagande
med text om att träpartierna i aulans huvudentré ska vara fernissade.

7 Privatperson 2019-06-25
Två parkeringsplatser, 74 p-platser resp 34 p-platser planeras, med samma infart till båda
parkeringsplatserna, alltså 108 fordon som kan parkera samtidigt.Infarterna till
parkeringsplatserna ligger mitt emot fastigheten Vasavägen 35, endast ett par meter från deras
gräsmatta där små barn vistas och leker. Hur mycket avgaser kommer dessa barn att andas
in? Nya rön visar att bilavgaser är den största hälsorisken, och att små barn som exponeras
med bilavgaser riskerar skador på lungorna som medför att lungorna slutar växa.
Undertecknad vistas ofta på Vasavägen 35 då barnen är mina barnbarn.

Fastigheten Vasavägen 35 har en utfart mot Vasavägen, mitt emot den planerade infarten för
de två parkeringsplatserna. Denna utfart utnyttjas flera gånger per dag av familjen t.ex på väg
till och från förskola/skola. Det kommer att vara mycket trafik till och från Järvenhallens
parkering, inte bara under skoltid utan även under kvällar och helger, då Järvenhallen är
högfrekventerad (föreningar, cuper etc...) och även boende på skolan i samband med cuper.
En ytterligare faktor är tilltagande buller med störande motorljud.
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Trafiksituationen har redan förändrats mellan Linnévägen och Oppundavägen då bilister
väljer bort rondellerna med gupp i, före, och efter rondellerna och istället väljer att köra
Vasavägen. Trafikmängden har redan idag ökat och skulle, om förslaget blir verklighet,
öka markant. Trafiktätheten på Odins väg kommer också att öka markant, då Odins väg
kommer att bli en "matargata" (genväg) till infarten till kv Järven och dess parkeringsplatser.
På Odins väg bor nästan uteslutande barnfamiljer med små barn. Barnen cyklar ofta på gatan
för att lära sig cykla och lära sig trafikregler.
Fastigheten Vasavägen 35 har ingen trottoar vid sin utfart mot Odins väg. Barnen kommer
direkt ut på gatan! Detta medför stora risker vid ökad biltäthet och höga hastigheter.
Förslag till åtgärder: För att minska antalet bilar vid infarten från Vasavägen, bör
Järvenskolans parkering (74 p-platser) ha infart från Läroverksgatan som det är i nuläget.
Annars blir trafiksituationen på Vasavägen ohållbar.
Infarten till Järvenhallens parkering (34 p-platser) bör flyttas till norra sidan av parkeringen
för en mer direkt infart för att slippa omvägen, "nålsögat", från den planerade infarten.
Vidtas inte ovanstående åtgärder måste stora förändringar ske i trafikmiljön Vasavägen -
Odins väg: Odins väg måste stängas av för genomfart och hastighetsbegränsas. På Vasavägen
krävs flera avsmalningar mellan Linnévägen och Oppundavägen samt hastighetsbegränsning
30 km/h i likhet med Dalagatan vid Skogsborgskolan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Den föreslagna infarten till planområdet från Vasavägen leder till parkeringsplatser som är
avsedda för både Tallåsskolan, Järvenhallen och Södra skolan. Parkeringen i korsningen
Läroverksgatan – Oppundavägen är en allmän parkering som inte är reserverad för
skolverksamheten inom området. Detaljplanen kan inte reglera trafik utanför planområdet,
men i samband med byggnation av Tallåsskolans och Järvenhallens tillbyggnader, kommer
även ombyggnad av infrastrukturen inom både plan- och närområdet att ske i syfte att
förbättra trafiksituationen.
Den förväntade ökning av trafik som en exploatering av planområdet skulle medföra bedöms
inte vara tillräckligt stor för att påverka tillväxten av lungor på barn som bor i närområdet.
Infarten till Järvenhallens parkering bör inte flyttas till ett läge norr om parkeringen, eftersom
den föreslagna infarten till planområdet från Vasavägen ska användas för varuleveranser.
Idag går ca 1000 elever i skolan inom planområdet (Södra skolan samt Tallåsskolan), vilket
beräknas öka till ca 1300 elever när utbyggnaden är klar. En ökning med ca 300 elever inom
planområdet bedöms inte orsaka en betydande försämring av luftkvalitén i närområdet.
Det finns en trottoar utanför Odins väg 35 på Vasavägen som är lättillgänglig via en grind på
den aktuella fastigheten. Vasavägen 35 har sin fordonsutfart mot Odins väg. Detaljplanen kan
inte reglera trafikåtgärder utanför planområdet.

Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning
Fördröjningsvolym för dagvatten ökas inte från 10-årsregn till 20-årsregn (förslag från Sörmland
Vatten).
Föreslagna parkeringar inom planområdet flyttas inte (förslag från privatperson).
Infart till Järvenhallen flyttas inte (förslag från privatperson).
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Ändringar i förslaget
Planbeskrivning

 På sid. 24, under rubriken ”Vatten och avlopp”, kompletteras planbeskrivningen med text
om verksamhetsområde för VA, ledningsflytt och nytt u-område.

 På sid. 28, under rubriken ”Ledningsrätt”, justeras planbeskrivningen så att det framgår att
det är ledningshavaren som ska initiera och bekosta ledningsförrättning och
lantmäterikostnader för ledningsförrättning. Stycket "Tekniska frågor" på samma sida
stryks, eftersom texten endast upprepar de frågor om ledningsrätt som beskrivs i stycket
ovan.

Plankarta

 Bestämmelsen q3 läggs till aulan på plankartan.
 Bestämmelsen q5 kompletteras med text om att träpartier i aulans huvudentré ska vara

fernissade läggs till plankartan.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 8 augusti 2019

Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot
Planarkitekt Avdelningschef
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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

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största exploatering är 500 kvadratmeter byggnadsarea. Största

byggnadsarea är 250 kvadratmeter per byggnad,  4 kap 11 § 1

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

0.0

Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta totalhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

00

Största takvinkel i grader,  4 kap 11 § 1

Placering

Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Utformning

f

1

Fasad ska utformas i slammat tegel eller puts,  4 kap 16 § 1

f

2

Tak ska vara av glas, liksom den södra fasaden. Förbindelse mellan

byggnader via spänger med högst 2,2 meters bredd på alla plan

ovanför bottenvåning, i övrigt öppet från bottenvånings golv till tak,  4

kap 16 § 1

f

3

Solavskärmning ska utformas i plåt,  4 kap 16 § 1

Utförande

Byggnader ska uppföras radonsäkert,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten med en

kapacitet om 450 kubikmeter,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd av kulturvärden

q

1

Byggnadens planform och höjd ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q

2

Fasadernas befintliga murverk inklusive utformning av fog och

kulörsättning av fogbruk ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q

3

Fasadernas utsmyckning ska bevaras: taklist, utskjutande tegelskift,

fönsteromfattningar i tegel och slätputsade lister kring fönster.

Takavvattning ska vara utförd i kopparplåt,  4 kap 16 § 3

q

4

Framskjutna entrépartier inklusive omfattningar ska bevaras i

utförande och material. Vid byte av entréportar ska befintliga

ersättas med portar med utförande motsvarande ursprungliga,  4 kap

16 § 3

q

5

Aulans dekorativa håltagning i mur, omfattning av marmor kring

fönstren samt huvudentré ska i samtliga delar bevaras. Aulans

interiör inklusive konstnärlig utsmyckning ska bevaras lika befintlig.

Aulans asymmetriskt formade fönster samt huvudentréns träpartier

ska vara fernissade,  4 kap 16 § 3

q

6

Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga fönster i trä ska

bevaras,  4 kap 16 § 3

q

7

Befintlig taktäckning av skiffer ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q

8

Ursprungligt utformade trapphus samt ursprungliga detaljer i form

av innerdörrar och fönsterbänkar ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q

9

Ursprungliga takförsedda cykelställ ska bevaras,  4 kap 16 § 3

q

10

Befintlig fönstersättning liksom ursprungliga fönster i trä ska

bevaras, med undantag för de delar av Tallåsskolans östra fasad

där tillbyggnaden placeras. Fönster får där sättas igen eller byggas

om till dörröppningar där planlösningen så kräver,  4 kap 16 § 3

q

11

Fasadernas utsmyckning ska bevaras: taklist, utskjutande tegelskift,

fönsteromfattningar i tegel och slätputsade lister kring fönster,  4 kap

16 § 3

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap 16 § 4

Varsamhet

k

1

Byggnaden ska vara försedd med bågformat tak lika befintligt,  4 kap

16 § 2

k

2

Taket ska vara belagt med rött lertegel. Takfallets utformning med

utsvängd nedre del ska bevaras,  4 kap 16 § 2

k

3

Byggnadsdelar med putsade fasader ska vara utförda lika befintlig i

material och kulör,  4 kap 16 § 2

k

4

Fönstrens placering i fasad, dess rutindelning och fönsterdelarnas

dimensioner ska vara lika befintlig. Fönster ska vara utförda med

ytskikt i trä och vitmålade,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Upplysningar

Planavgift tas ej ut i samband med bygglov
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Koordinatsystem i plan: SWEREF99 16 30
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2019-05-02.
Grundkartan är upprättad 2017-05-09, uppdaterad 2019-05-08

Grundkartans beteckningar

Komplementbyggnad, husliv/ takliv

LÖVÅSEN 3:1 Fastighetsbeteckning

Bostad, husliv/ takliv

Kvarterstraktgräns

Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv

Fastighetsgräns

Höjdkurva

Ägoslagsgräns

54,5
Staket eller plank/ Stödmur
Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten

Lövträd/ Barrträd

Lövskog/ Barrskog
Äng/ Åker
Fornminne

Häck

Vatten

Skala 1:500 i A0-format

Slänt

Kantsten, körbanekant
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Inledning 
Planprocessen – Standardförfarande 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. 

Handlingar 
• Plankarta och illustrationskarta 
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument) 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutåtande 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 

 

Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillbyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 
7-9-skola med plats för ca 1300 elever, tillbyggnad av Järvenhallen, samt tillhörande friytor, 
angöring och parkering. Antalet elever ökar inom kommunen och behovet av 
undervisningslokaler växer. Tallåsskolan omfattar otillräckliga ytor för undervisning samt är 
otillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt. 
Detaljplanen syftar också till att skydda befintliga kulturmiljövärden. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet, som är beläget strax söder om Katrineholms centrum, omfattar cirka 4,2 hektar. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Järven 3 ägs av Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och fastigheten Sandbäcken 
3:1 ägs av Katrineholms kommun. 
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Planområdet är markerat med röd streckad linje. 
 

Tidigare ställningstaganden 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 juni 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Järven, i syfte att möjliggöra nybyggnation 
av en skola i anslutning till Tallåsskolan. 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 - del staden, antagen 
den 17 november 2014. Där är planområdet utpekat som område för befintlig bebyggelse där 
komplettering kan ske. 
 
Grönplan 
Enligt Grönplan för Katrineholms stad (antagen 2018-12-17) är den skogsbeklädda ås som 
sträcker sig rakt igenom staden mycket viktig, eftersom den har höga naturvärden kopplat till 
barrskogen, fungerar som landmärke i staden, är populär för motion samt är det enda större 
spridningssambandet som går igenom stadskärnan. Planområdet gränsar i norr till åsen och 
fungerar som friyta för Tallåsskolans och Södra skolans elever.  
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Riksintresse  
Planområdet berörs inte av något riksintresse.  

Detaljplan 
För dp Järven gäller idag stadsplan för kv 81 Järven, 80 Piggsvinet och 71 Haren, fastställd 
1945, som föreskriver område för allmänt ändamål, park samt idrott och folkpark för den del 
som ingår i planområdet för dp Järven, stadsplan för stadsdelen Talltullen från 1947, som 
föreskriver område för allmänt ändamål och park, samt stadsplan för del av Vasavägen – 
Eriksbergsvägen från 1971 som föreskriver park. 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Förutsättningar och förändringar 
Natur och kultur 
Mark och vegetation 
I den norra delen av planområdet finns en del av en skogsbevuxen grusås i nordvästlig-
sydostlig riktning. Den utgör den västligaste delen av Östra Skogåsen som löper parallellt 
med Eriksbergsvägen ut till stadens utkanter. Åsen utgör ett stycke centrumnära natur som är 
värdefull och ska bevaras. I planområdets nordöstra hörn finns ett grönområde med gräsytor 
och lövträd, och centralt i området finns en stor gräsbevuxen idrottsplats. 

Planområdets högsta punkt finns på åsen i norr: 55,5 meter. Mot norr sluttar åsen ner till 46,5 
meter vid Linnévägen, medan de centrala och södra delarna av planområdet är relativt plana 
med en höjd på 52-54 meter. 

Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning 
Längs planområdets norra del löper en skogsbevuxen åsrygg. Söder om denna utgörs de 
naturliga jordarterna av svallsediment samt centralt ett område med kärrtorv som bedöms 
överensstämma med läget för den sjö som har funnits i planområdet. Den sydöstra delen av 
planområdet består av morän. Inom planområdet finns ingen karterad skredrisk. 
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Risker 
Markradon 
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga 
kartering. Nya byggnader ska därför uppföras i radonsäkert utförande. 

Markföroreningar och sanering 
Marken söder om åsen var tidigare en åsgropssjö, som fylldes i samband med att området 
bebyggdes på 30-talet. Eftersom fyllnadsmassorna bedömdes kunna innehålla föroreningar, 
utfördes en miljöteknisk markundersökning i mars 2017 av Sweco. Totalt analyserades 16 
jordprover med avseende på metaller, oljekolväten (BTEX, alifater, aromater, samt 
polyaromatiska kolväten). Två prover analyserades även med avseende på totalt organiskt kol 
(TOC) och ett asfaltprov analyserades med avseende på polyaromatiska kolväten. 

I oktober 2018 utfördes en kompletterande markundersökning inom området för 
fotbollsplanen. Undersökningens syfte var att avgränsa föroreningarna i yt- och djupled för att 
få en uppfattning om mängden massor som kommer att behöva hanteras som förorenade i 
samband med schaktarbeten på fastigheten, att göra en säkrare bedömning av riskerna för 
människors hälsa och miljö, samt att göra en uppskattning av kostnaden för omhändertagande 
av massorna.  
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För skolor gäller Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 
Inom planområdet finns redan en pågående skolverksamhet, vilket medför att 
markanvändningen ska betraktas som känslig. 

 
Provgropar från markundersökningen i mars 2017. 

Markundersökning 2017:  
I samtliga punkter utanför den befintliga fotbollsplanen observerades ren fyllning av grus  
och sand mellan 0,5-1,0 meters djup. Under fyllningen fanns naturlig mark bestående av sand  
och silt. Ingen av dessa punkter uppvisade halter av föroreningar över riktvärdet för känslig 
markanvändning. Två punkter, båda tagna inom området för fotbollsplanen, uppvisade 
fyllning ner till 4 meter, mestadels sand, med torv under lagret av fyllning. Här påträffades 
halter av föroreningar som överskrider riktvärdena för känslig markanvändning. 

Det generella riktvärdet för KM överskreds för polycykliska aromatiska kolväten med hög 
molekylvikt (PAH-H) i djupnivån 1-1,5 meter under markytan i punkten 17S27.  
Detta material bestod av mörk fyllning blandat med den svarta sanden från ovanstående djup. 
Punkten ligger inom fotbollsplanen. 
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Det generella riktvärdet för KM överskreds för aromater C10-C16 i djupnivån 1-1,4 meter i 
punkten 17S19. Detta jordprov bestod av svart sand. Punkten ligger inom fotbollsplanen. 

I jordprovet från punkten 17S27 i nivån 0,7-1,0 var rapporteringsgränsen för aromater C10-
C16 något högre än riktvärdet för KM. Halten i jordprovet är därmed svår att förhålla sig till. 
Det går dock inte att utesluta att halten överskrider riktvärdet. Övriga jordprov påvisade inga 
förhöjda halter av analyserade parametrar. 

Markundersökning 2018:  
Totalt grävdes sex provgropar, jämnt fördelade över fotbollsplanen, och totalt analyserades 12 
jordprover med avseende på metaller, oljekolväten, alifater, aromater, PAH och TOC.  

Av totalt 12 analyserade jordprov påträffades halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning i sex prover. De parametrar som överstiger KM var 
PAH-M, PAH-H, aromater >C10-C16 och kobolt. Inga detekterbara halter för BTEX kunde 
påvisas.  

De föroreningar som påträffats i marken på fotbollsplanen är förknippade med av den svarta 
sanden, som finns på varierande djup spridd över fotbollsplanen. Den har påträffats i samtliga 
provpunkter utom 18S10. Den svarta sanden ligger i skikt och de intilliggande skikten 
bedöms mot bakgrund av genomförda undersökningar inte vara påverkade av dessa 
föroreningar. 

Markundersökning oktober 2018. Provpunkterna är markerade med svart punkt – de röda punkterna är från 
tidigare markundersökning. 

Vid en eventuell ombyggnad på fastigheten, som innebär att förorenad jord schaktas bort, 
krävs att den svarta sanden hanteras som förorenad och tas om hand på korrekt sätt. 
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En mycket grov uppskattning av mängden förorenade jordmassor är 3000 kubikmeter utifrån 
följande antaganden: 
Fotbollsplanens area uppskattas till 6000 kvadratmeter, och den svarta sandens genomsnittliga 
utbredning uppskattas till 0,5 meter. 

Den förorenade jorden inom området kommer att grävas ut och deponeras på godkänd deponi. 
Markprover kommer att tas och analyseras innan påfyllning med rena massor sker. Den extra 
kostnad som uppkommer för transport och deponi av förorenade jordmassor blir en marginell 
del av totala investeringen. Kostnaden för sanering, som belastar byggherren, bedöms därför 
var ekonomiskt genomförbar. 

 
Platsens historia 
Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att 
uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med ett realgymnasium.  

Undervisningsbyggnaden stod färdig 1946, men Katrineholms läroverk (Tallåsskolan) 
invigdes först 1949, då även aulan stod klar.  

Tennishallen (Kupolen) uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt 
Birger Lindberg. Den inrymmer idag Tallåsskolans kök och matsal. 

”Pansardazzet” (f.d. gymnastikhallen) uppfördes i början av 20-talet i samband med 
nybyggnation av Södra skolan. Byggnaden används idag för fritidsverksamhet. 
 

Bebyggelse inom planområdet 
Inom planområdet finns en högstadieskola med tillhörande byggnader och friytor. 
Byggnaderna är belägna i planområdets periferi: i nordväst finns Tallåsskolan, i söder 
matsalen Kupolen, i öster f.d. vaktmästarbostaden/gymnastiksalen samt idrottshallen 
Järvenhallen. Södra skolan återfinns i kvarterets sydöstra hörn, strax utanför planområdet. 
 
Tallåsskolan består av en långsmal 4-våningsbyggnad med fasad i gult tegel och sadeltak i 
skiffer. Norr om skolan finns en aula med fasader i samma gula tegel som Tallåsskolan samt 
ett flackt plåttak. Aulan har en något mjukare utformning med rundade hörn. 

I planområdets centrala del finns friytor med en idrottsplats som omfattar ca 8800 
kvadratmeter. I planområdets södra del finns huvuddelen av områdets hårdgjorda ytor: 
parkering, angöring, inlastning, gc-vägar m.m. 
 
Omgivande bebyggelse utanför planområdet utgörs i öster, söder och väster huvudsakligen av 
en- och flerbostadshus och i norr av centrumbebyggelse. I kvarteret Järvens sydostligaste del 
återfinns Södra skolan som uppfördes 1920-21. 
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Flygfoto över Tallåsskolan med aula. 

 
Tallåsskolan sedd från Läroverksgatan 

 
Tallåsskolans aula sedd från norr. 
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Södra skolan till vänster (utanför planområdet), gamla gymnastiksalen/vaktmästarbostaden samt Järvenhallen till 
höger. 
 

 
Kupolen sedd från Oppundavägen. 

 
Kulturmiljövärden 
Eftersom Tallåsskolan med aula, Kupolen och f.d. gymnastikhallen/vaktmästarbostaden har 
kulturhistoriska värden, har en antikvarisk förstudie och konsekvensanalys för byggnaderna 
tagits fram av WSP för att identifiera vilka värden som finns, hur de bör skyddas samt hur en 
ny tillbyggnad till Tallåsskolan kan utformas där hänsyn tas till de befintliga 
kulturmiljövärdena. Södra skolan är belägen strax utanför planområdet, men har inkluderats i 
utredningen för att underlätta framtida detaljplaneläggning. Nedan sammanfattas utredningens 
innehåll. 

Planområdet berättar inom en begränsad yta om städernas skolbyggande under flera delar av 
1900-talet. Anläggningarna bidrar till förståelsen av Katrineholms utveckling. 
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Skolbyggnaderna är genom läget utmed Oppundavägen respektive Läroverksgatan väl 
exponerade märkesbyggnader som har ett tydligt miljöskapande värde i relation till 
omgivningen. 

Efter andra världskriget fanns stora byggnationsbehov. År 1945 hade staden fått tillstånd att 
uppföra en samrealskola som var samlokaliserad med ett realgymnasium.  
Tallåsskolan byggdes 1946 och aulan 1949. Skolbyggnaden är ett typiskt exempel på 
modernismens skolbyggande med funktionalistisk grund, och dess kulturhistoriska karaktär är 
påtagligt välbevarad. Aulan kan bedömas ha arkitektoniska värden som gör att den utmärker 
sig även i ett nationellt sammanhang. 

Tallåsskolans och aulans kulturhistoriska värden kan vara sådana att de bör värnas genom 
byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen och är att anse som kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla byggnader enligt PBL 8 kap. § 13. De bör därför ges ett tydligt skydd i detaljplan i 
form av rivningsförbud (r), skyddsbestämmelser (q) och varsamhetsbestämmelser (k). Frågan 
om byggnadsminnesförklaring har väckts av Länsstyrelsen. 

 
Tallåsskolans östra fasad med sin karaktäristiska täta fönstersättning och långsmala planform. 
 
F.d. gymnastiksalen/vaktmästarbostaden uppfördes i början av 1920-talet och hade 
ursprungligen inslag av nationalromantik. Karaktären har dock påverkats av tilläggsisolering 
av fasader och fönsterbyte. Byggnaden bör ges skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r) 
och varsamhetsbestämmelser (k). 
 

 
F.d. gymnastikhallen sedd från sydost, med Järvenhallen i bakgrunden. 
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Tennishallen (Kupolen) uppfördes 1934-1935 som nödhjälpsarbete efter ritningar av arkitekt 
Birger Lindberg. Med sitt höga välvda tak med bärande limträbalkar knyter den an till 
modernismens byggande av idrottsanläggningar. Byggnadens ursprungliga karaktär har 
förvanskats genom förändringar i fasad, fönstersättning samt tillkommande sidoskepp. 
Byggnaden bör ges skydd i detaljplan i form av rivningsförbud (r) och 
varsamhetsbestämmelser (k). 

Den nya gymnastikhallen uppfördes 1978 och är tidtypisk för senmodernismen med sin 
kantiga volym och flacka tak. Plan- och bygglagens generella bestämmelser kring varsamhet 
bedöms vara tillräckliga. 

Den utformning av tillbyggnaden till Tallåsskolan som föreslogs i samrådsskedet stred delvis 
mot de rekommendationer som hade framförts i WSP:s antikvariska förstudie och 
konsekvensanalys. Enligt utredningen bedömdes föreslagen tillbyggnad utgöra en 
förvanskning av Tallåsskolans karaktärsdrag.  
Vidare angavs att tillbyggnaden genom sina proportioner och omfattande volym riskerade att 
otydliggöra den befintliga byggnadens långsmala form, den täta och rytmiska 
fönstersättningen på den östra fasaden samt påverka eller eliminera värdefull detaljutformning 
som entréer, takfots- och övrig fasaddekor.  

Utdrag ur utredningen, s.28, Konsekvenser av föreslagen åtgärd: 
”Föreslagen åtgärd förefaller inte i tillräcklig mån beakta den kulturhistoriska karaktären 
hos befintlig byggnadskropp.(…) Tillbyggnadens volym och proportion bryter påtagligt mot 
den befintliga byggnadens strama formspråk och uttalat långsträckta form.(…) Tillbyggnaden 
riskerar att bryta och otydliggöra den östra sidans tätt sittande, rytmiskt utformade 
fönstersättning. Tillbyggnaden påverkar eller eliminerar utpekat värdefull detaljutformning 
som entréer, takfotsdekor och övrig fasaddekor.” 
 
Följande råd angavs för utformning av tillbyggnaden:  
Ny bebyggelse i första hand bör utföras som fristående byggnad, men om en utökning av 
Tallåsskolan ändå utförs som en tillbyggnad, bör det ställas stora arkitektoniska krav och en 
medveten relation till den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.  
Ny bebyggelse bör genom sitt läge ge fortsatt möjlighet att uppleva befintliga skolbyggnaders 
skala och karaktär. Tallåsskolans östra långsida bör förbli tydligt exponerad.  
Tillbyggnaden bör ha en begränsad anslutningsyta till befintlig byggnadskropp och bör lämna 
befintliga entrépartier utan påverkan. Slutligen bör tillbyggnaden inte vara synlig från 
Drottninggatan. 

Länsstyrelsens instämde i sitt samrådsyttrande med den antikvariska förstudien och 
konsekvensanalysens slutsatser. 

Efter samrådet har detaljplanen arbetats om i samråd med Länsstyrelsen och med den 
antikvariska konsekvensanalysen som grund, för att bättre anpassa tillbyggnaden till befintliga 
kulturmiljövärden. Byggherren har även anlitat en byggnadsantikvarie som har upprättat en 
kompletterande antikvarisk konsekvensanalys, (Antikvarisk konsekvensbedömning,  
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Kv Järven 3, Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2019-02-27) där de två alternativen 
friliggande respektive anslutande tillbyggnad har analyserats med avseende på konsekvenser 
för befintliga kulturmiljövärden samt brukbarhet. Nedan finns utdrag från utredningen: 

”Ur antikvarisk mening har i förundersökningen och den tidigare konsekvensutredningen och 
i yttrande från länsstyrelsen en friliggande skolbyggnad rekommenderats som lämpligast 
alternativ, eftersom den fysiska exteriörpåverkan på Tallåsskolans fasad mot skolgården då 
blir helt opåverkad, och den långa byggnadskroppen förblir avläsbar med obruten fasad mot 
skolgården. Ur ett brukarperspektiv och långsiktigt användande, med önskad samverkan och 
överblick och förflyttning mellan byggnadernas lokaler och funktioner, har detta alternativ 
bedömts som mindre lämpligt och långsiktigt ogynnsamt. Skolverksamheten önskar, genom 
det nya utbildningskonceptet som framtagits, en direkt samverkan mellan byggnadernas 
varierande lokaler och verksamheter. En interiör förbindelse har bedömts som en 
nödvändighet mellan byggnaderna, med de fördelar som invändiga kopplingar och smidiga 
förbindelser mellan våningsplanen och direkt kommunikation medför, utan att behöva ta sig 
ut och in mellan olika skolbyggnader”. 

En sammanbyggnad medför att den ursprungliga rumsstrukturen i Tallåsskolan kan behållas 
och att värdefulla inredningsdetaljer kan bevaras. Om nybyggnaden i stället uppförs 
fristående, skulle det krävas en omfattande ombyggnad av den befintliga rumsstrukturen i 
Tallåsskolan, med förändring av planlösningen och installation av nya hissar för att den ska 
kunna fungera som en fristående byggnad. Den smala byggnadskroppen skulle innebära att 
flera rum fick bli genomgångsrum, och den yta som förloras för undervisning skulle behöva 
kompenseras genom att flytta ut samt utöka tillbyggnaden ytterligare. Konsekvensen av detta 
blir minskade friytor med mindre plats för fotbollsplan och andra rekreationsytor. 

Tallåsskolans tillbyggnad har inför granskning arbetats om för att bättre anpassas till 
befintliga kulturmiljövärden. Fokus har legat på tillbyggnadens höjd och takutformning, mötet 
mellan ny och befintlig byggnad, utformning av fasader samt fönstersättning. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna har utökats inför granskning och motsvarar till fullo 
rekommendationerna i WSP:s antikvariska förstudie/konsekvensanalys. 

Den befintliga skolbyggnadens invändiga rumsstruktur med värdefulla byggnadsdetaljer 
behålls. Aulan berörs inte alls av tillbyggnaden. Förvanskningar av skolan och aulan som har 
skett under årens lopp avses återställas. 

 
Fornlämningar 
Inom planområdet har två fornlämningar påträffats. Strax öster om Kupolen har ett vägmärke 
från nyare tid hittats (RAÄ-nummer Katrineholm 20:1). Den andra fornlämningen, en 
trindyxa av diabas (RAÄ-nummer Katrineholm 13:1), hittades någonstans på Tallåsens 
sydsluttning – exakt fyndplats är okänd. Om ytterligare fornlämningar påträffas i samband 
med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. 
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Planförslag 
Placering, skala, utformning och material 
Tillbyggnaden, som ansluter till Tallåsskolans östra fasad, blir en 4-våningsbyggnad med ett 
diskret flackt tak som trappas ner mot Tallåsskolan. Tillbyggnaden har genomgående en höjd 
som inte överstiger Tallåsskolans (med undantag av fläktrummen, som är indragna till takets 
mitt och därmed inte synliga från marknivå). Anslutningen mellan de två byggnaderna består 
av ett två meter brett glasat ljusschakt som exponerar den befintliga skolbyggnadens fasad. 
Anslutningens glastak möter Tallåsskolans fasad strax under dess takfot och bärs upp av 
konsoler som är infästa i tillbyggnaden för att, så långt det är möjligt, undvika ingrepp i 
Tallåsskolans fasad. Förbindelser mellan de två byggnaderna sker via spänger, men i övrigt är 
det glasade schaktet öppet från golv till tak. Tillbyggnadens fasader förses med nischer som 
återspeglar Tallåsskolans rytmiska fönstersättning, och i nischerna placeras fönster mer fritt 
för att motsvara tillbyggnadens interiöra rumssamband. Fasader ska vara av slammat tegel 
och/eller puts som harmonierar med den befintliga skolans tegelfasader.  

 
Tallåsskolan med tillbyggnad, sett från söder. 

Tallåsskolan  med  tillbyggnad, fasader mot söder. 
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Tillbyggnadens byggnadsarea är 2460 kvadratmeter och bruttoarean 9368 kvadratmeter, 
inklusive 362 kvadratmeter fläktrum på taket. Tillbyggnaden trappas ner från öst till väst: den 
bortre delen av tillbyggnaden får en högsta tillåten byggnadshöjd på 16,5 meter samt en 
högsta tillåten totalhöjd på 18,5 meter för att inrymma fläktrum på taket, medan delen 
närmare Tallåsskolan får en högsta tillåten totalhöjd på 15,5 meter. Det glasade ljusschaktet 
närmast Tallåsskolan får en högsta tillåten nockhöjd på 14,5 meter, och en lägre 2-våningsdel 
av utbyggnaden får en högsta tillåten nockhöjd på 7,5 meter. Nedtrappningens syfte är att 
undvika att tillbyggnaden dominerar höjdmässigt över Tallåsskolan och att säkerställa att 
tillbyggnaden inte blir synlig från Drottninggatan. Där tillbyggnaden ansluter till den 
befintliga skolan blir fasaden och taket glasat för att Tallåsskolans tegelfasad ska vara synlig 
både inifrån och utifrån. 
Tillbyggnadens våningshöjder motsvarar Tallåsskolans, vilket medför att golvnivån på 
bottenvåningen hamnar under befintlig marknivå. Marknivån ska därför sänkas runt 
tillbyggnaden. Entréer placeras på tillbyggnadens norra och södra sida för att underlätta 
tillgängligheten för elever som kommer från olika håll. I anslutning till Tallåsskolans nya del 
placeras uteklassrum med studieplatser under tak, sittgradänger, tavla och experimentgård. 
 
Tillbyggnadens struktur baseras på så kallade hemvister, som placeras längst bort från 
Tallåsskolan. De innehåller en serie rum av olika storlekar som ska främja variation och nära 
samband, god överblick och trygghet i den egna gruppen. Tillbyggnaden rymmer 8 hemvister 
samt en särskolehemvist för totalt 1300 elever i årskurs 7-9. Hemvisternas struktur ger en bred 
byggnad utan korridorer, där all yta utnyttjas som lärmiljö.  
Mellandelen inrymmer projektarenor för ämnesfördjupning, praktiskt tematiskt arbete, samt 
mötesplatser för lärsituationer och rekreation. 
Den befintliga skolbyggnaden ska även den innehålla projektarenor inom den befintliga 
rumsstrukturen samt administrativa funktioner. 
 
Några av utgångspunkterna vid bearbetning av förslaget inför granskning har varit följande: 

• Ny arkitektur skall matcha Tallåsskolans höga arkitektoniska kvalitet och 
hantverksmässiga utförande i material och detaljer. 

• Tillbyggnadens gestaltning skall spegla vår tid med ett tydligt förhållningssätt och 
respekt till Tallåsskolan men samtidigt i en dialog med befintlig arkitektur och 
fasaduttryck som kan innebära både kontrastering och ”besläktning” och 
associationer” i t.ex. fasadspråk, fönsterproportionering och val av material. 

• Ett glasat innerum skapas mellan byggnaderna som tillvaratar och synliggör 
Tallåsskolans fasadkvaliteter i material och specifika detaljer såsom tegelfasad med 
klocka, entrémotiv etc. Glasningens konstruktion innebär ett minimalt ingrepp i 
Tallåsskolans fasad. 

• Ett lägre trappande möte mellan byggnaderna under takfotshöjd och utan ingrepp i 
Tallåsskolans skiffertak. 

• Byggnaderna skall ha separerade tekniska system, så att man kan undvika 
komplikationer med volymkrävande installationsstråk vid mötet mellan byggnaderna. 

• Förbindelsespänger mellan byggnaderna förläggs till fönsterbröstningslägen. 
• Rena takytor och takfot på tillbyggnad som kontrast mot Tallåsskolans skiffertak. 
• Exponerad fasad interiört vid mötet mellan byggnaderna. 
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• Höga bevarandekrav på interiörens planlösning i Tallåsskolan med återställande av 
tidigare utbytta och bortbyggda kvaliteter. 
 

Den befintliga skolans proportioner och rytmicering av fönster tas upp i tillbyggnadens reliefmönster. 
Fönstersättningen placeras fritt inom relieferna för att spegla den invändiga strukturen. 

 

 
Sektion genom den glasade mittendelen som knyter ihop Tallåsskolan med den föreslagna tillbyggnaden.  
De stora glaspartierna möjliggör siktlinjer tvärs igenom byggnadens volym och lämnar merparten av den 
befintliga skolbyggnadens fasad intakt. Bjälklagshöjderna i tillbyggnaden har anpassats till Tallåsskolans. 
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Det glasade ljusschaktet mellan byggnaderna innebär att de flesta fönster i Tallåsskolans fasad kan bevaras.  
 

Bilden ovan visar vilka fönster på Tallåsskolans östra fasad som ändras vid tillbyggnaden. 
 

  
Bilden ovan är en sektion genom tillbyggnaden. Den blå färgen representerar ändringar i Tallåsskolans fasad.  
Den nordligaste tillbyggnaden (de två nedersta våningarna längst till höger i bild), inrymmer musiklokaler i 
anslutning till den befintliga aulan för samutnyttjande både under och utanför skoltid. Bottenvåningen rymmer 
tillagningskök och inlastning. Funktionerna medför att denna del av tillbyggnaden inte kan vara glasad. 
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Vy inifrån matsalen i tillbyggnaden, med Tallåsskolans ursprungliga fasad synlig både interiört och exteriört. 
 

 
 

Tallåsskolan med aula får ett omfattande skydd i form av rivningsförbud, varsamhets- och 
skyddsbestämmelser, vars syfte är att bevara befintliga kulturmiljövärden och att säkerställa 
att hänsyn tas vid underhåll och renoveringar, så att man även återskapar byggnadsdetaljer 
som tidigare har förvanskats. De två takförsedda trattformade cykelställ som finns väster om 
Tallåsskolan får rivningsförbud och skyddsbestämmelse. Även Kupolen och Pansardazzet får 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 

Den lilla lågdelen av Tallåsskolan som är belägen strax öster om aulan har inte fått några 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser eftersom den uppfördes på 80-talet, och i den 
antikvariska konsekvensanalysen inte har bedömts ha något särskilt kulturmiljövärde. 

Järvenhallens tillbyggnad föreslås bli en ca 1600 kvadratmeter stor envåningsbyggnad med en 
höjd på 9,5 meter. Söder om tillbyggnaden föreslås en utomhusyta för gymnastik, utrustad 
med redskap. 
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Integration 
När alla högstadieelever i Katrineholms kommun samlas i en enda skola, träffas barn från 
olika socioekonomiska och etniska bakgrunder, vilket främjar integration. 

Barnperspektiv 
Skolans elever får ändamålsenliga undervisningslokaler som har utformats utifrån modern 
pedagogik och som bättre uppfyller nutida behov och krav på tillgänglighet. 

Tillgänglighet 
Ytor som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Byggnader och friytor bör utformas så att så stor del som möjligt är 
tillgänglig även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska 
funktionshinder är viktiga att beakta i utformningen. 
 

Friytor 
Lek och rekreation 
Tillgången till naturvärden på skolgårdar skapar förutsättningar för en god skolmiljö, vilket 
ger upphov till kunskap och inspirerar till aktivitet. Viktigt vid exploatering är därför att en 
varierad utemiljö kan behållas och att så mycket som möjligt av den befintliga grönskan och 
karaktären i området bevaras.  
I PBL 8 kap 9 §, om tomter, finns ett stycke som uttryckligen gäller skol- och förskolegårdar:  

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 8 kap. 9 § andra stycket PBL. 

Enligt rapporten ”Utemiljöer för barn och unga – vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skol- och förskolegårdar”, utkast till remissutskick av allmänna råd, Boverket 
oktober 2014, Dnr:20121–147/2014, görs följande beskrivning av begreppet friyta: 
”Friyta som begrepp omfattar den yta som barnen har tillgång till och kan använda vid sin 
utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak 
under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och 
ytor för leveranser samt hus är ytor som är otillgängliga ytor för barnen och är därmed inte 
inkluderade i friytan. Friytan vid skola och förskola bör vara så pass stor att den kan erbjuda 
barn och pedagoger olika kvaliteter och funktioner. I bedömningen bör man se till både antal 
barn som ska vistas på gården samtidigt såväl som till den totala friytan.” 

Enligt Boverkets rapport rekommenderas en friyta på minst 30 m2/barn för att barnens lek ska 
kunna utvecklas och ha ett varierat innehåll. Friytans totala storlek har betydelse för att den 
ska kunna rymma de kvaliteter som behövs för en fullgod lekmiljö. Studier visar att minimum 
tycks utgöras av cirka 3000 m2. 
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I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet; beslutad den 24 februari 2015, anges att: 

”Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med 
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. 
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att 
ordna varierade terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör kännetecknas av goda sol- 
och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.” 

Planområdet når inte upp till Boverkets rekommenderade friyta på 30 m2 per barn. 
Planområdet omfattar ca 4,2 hektar och högsta tillåtna byggnadsarea i granskningsförslaget 
(befintliga byggnader + föreslagna byggrätter) är ca 11250 m2. Ca 5500 kvadratmeter 
bestående av infarter, ytor för lastning samt parkeringar för bilar och cyklar har räknats bort. 
Totalt återstår då ca 2,5 hektar friytor inom planområdet, motsvarande ca 19,5 m2 friyta/elev. 
Med Tallåsen (ca 1,5 hektar) inräknad som friyta blir det ca 30 m2 friyta/elev. Tallåsen, som 
gränsar till planområdet i norr, utnyttjas idag av skolans elever, och förvaltningens bedömning 
är att närheten och tillgängligheten till åsen gör att den kan räknas som friyta för skolan. 
Tallåsskolan skyddas mot exploatering i stadsplanen för kvarteren 81 Järven, 80 Piggsvinet 
och 71 Haren daterad 1945, där åsen har beteckningen ”parker och planteringar”.  
I Grönplan för Katrineholms stad anges att åsen spelar en viktig roll för promenader och 
motion, att åsen har höga naturvärden och är det starkaste spridningssambandet genom 
stadskärnan, samt att åtgärder bör vidtas för att stärka tillgängligheten och skapa fler 
möjligheter till aktivitet.  
Uppnådd friyta per barn ska redovisas vid bygglovsgivningen. 
 

Stadsplanen från 1945 med Tallåsen i norra delen av planområdet. 
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Bilden ovan illustrerar disposition av friytorna inom planområdet. 
 

Naturmiljö 
I den norra delen av planområdet löper Tallåsen; en skogsbevuxen grusås i nordvästlig-
sydostlig riktning. Den utgör den västligaste delen av Östra Skogåsen som löper parallellt 
med Eriksbergsvägen ut till stadens utkanter. Åsen utgör ett stycke centrumnära natur som ska 
bevaras. 

I övrigt består planområdet av en stor gräsplan för idrottsändamål mellan Tallåsskolan och 
Järvenhallen, samt mindre grönytor med träd och buskar spridda över planområdet. En del av 
gräsplanen kommer att tas i anspråk för utbyggnaden av Tallåsskolan. 

Planområdets högsta punkt finns på åsen i norr: 55,5 meter. Mot norr sluttar åsen ner till 46,5 
meter vid Linnévägen, medan de centrala och södra delarna av planområdet är relativt plana 
med en höjd på 52-54 meter. 

Vattenområden 
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. 

Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik 
Planområdet avgränsas i väster av Läroverksgatan, i söder av Oppundavägen och i öster av 
Vasavägen. Norr om Tallåsen löper Linnévägen. Infart finns från Läroverksgatan till en 
parkeringsplats i områdets sydvästra hörn (väster om Kupolen, precis söder om 
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planområdesgränsen), från Läroverksgatan till aulan i områdets nordvästra hörn, samt 
angöring med rundkörning vid Tallåsskolans huvudentré, även den från Läroverksgatan. 

Trafikflöden på omkringliggande gator: 
Oppundavägen: 5009 fordon/ÅDT, tung trafik 6,0 % 
Läroverksgatan: 1700 fordon/ÅDT, tung trafik 3,0 % 
Vasavägen: 1707 fordon/ÅDT, tung trafik 2,4 % 
Linnévägen: 2866 fordon/ÅDT, tung trafik 3,4 % 
 
Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar passerar planområdet längs med Läroverksgatan, Oppundavägen samt 
Vasavägen. En befintlig gc-väg över Tallåsen ska förbättras ur tillgänglighetssynpunkt för att 
elever som kommer norrifrån lättare ska kunna ta sig till skolans norra huvudentré. 
Tryggheten ska också förbättras genom att gc-vägen fortsätter parallellt med Tallåsen, fram 
till Vasavägen, med belysning och eliminering av dolda ytor. En gc-väg placeras även i 
planområdets södra del som ska knyta ihop Vasavägen i öster med Läroverksgatan i väster 
och leder till Tallåsskolans södra huvudentré. 

Kollektivtrafik 
På Läroverksgatan finns angöring för skolskjuts och busshållplats för stadsbuss linje 3. På 
Linnévägen, strax norr om planområdet, finns busshållplats för stadsbuss linje 3. Härifrån 
kommer många elever som korsar Tallåsen för att komma till Tallåsskolan. 

Parkering 
Norr om Södra skolan anordnas en ny infart med angöring för föräldrar som ska lämna och 
hämta barn. Väster om Södra skolan föreslås personalparkering med plats för 74 fordon, och 
vid planområdets nordöstra gräns, i anslutning till Järvenhallens tillbyggnad, planeras en 
personalparkering med plats för 34 fordon. Båda parkeringsplatserna får infart från 
Vasavägen öster om planområdet. Framför Tallåsskolans huvudentré finns angöring från 
Läroverksgatan för handikapp- och besöksparkering samt angöring för bussar som hämtar och 
lämnar särskolans elever. Cykelparkering under tak föreslås norr om Kupolen (288 platser) 
samt mellan Tallåsskolans tillbyggnad och fotbollsplanerna (236 platser). Dessa kan nås från 
samtliga omgivande gator via gc-vägar. 
 

Störningar 
Buller 
En trafikbullerutredning för planområdet har gjorts av Akustikkonsulten, daterad 2018-01-29, 
med Naturvårdsverkets skrift ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” som 
grund.  
Där anges att för de delar av en skolgård som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och den maximala 
ljudnivån bör inte överskrida 70 dBA. För övriga vistelseytor inom en skolgård bör den 
ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån bör inte överskrida 
70 dBA. 
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Trafikbuller inom planområdet, ekvivalent nivå dBA.  
 

Trafikbuller inom planområdet, maximal nivå dBA. 
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Beräkningarna har utgått från en högsta tillåten hastighet på 40 km/h på de omkringliggande 
gatorna. Beräkningarna utgår från år 2040, och trafikflödena år 2017 har räknats upp med  
1,34% per år. Bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 
70 dBA innehålls inom större delen av planområdet. 
  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp. De befintliga byggnaderna 
inom planområdet är anslutna till det kommunala VA-nätet, och tillkommande byggnader ska 
anslutas till ledningsnätet. Kapaciteten för försörjning av renvatten till skolutbyggnaden har 
utretts av Sörmland Vatten och bedömts vara tillräcklig. 

Tallåsskolans, Södra skolans och Järvenhallens servisledningar kommer att flyttas i samband 
med utbyggnaden av Tallåsskolan och Järvenhallen. Spillvattenledningen till Södra skolan 
och renvattenledningen till Järvenhallen, som korsar planområdets östra del, ska flyttas till ett 
läge öster om utbyggnaden av Järvenhallen och får ett u-område på plankartan. 
Vattenledningen som korsar planområdets nordöstra hörn kommer att behöva flyttas i 
samband med Järvenhallens utbyggnad. Spillvattenledningen som ansluter Kupolen samt en 
fastighet på Oppundavägen flyttas till ovan nämnda u-område. Nya anslutningspunkter 
kommer att behöva upprättas för Järvenhallen. Befintlig dagvattenledning som är belägen 
under Järvenhallens planerade utbyggnad är en intern ledning som inte förvaltas av SVAAB. 
Anslutningspunkter för VA till Tallåsskolan blir på befintliga servisledningar. Exploatören 
ska bekosta flytt av VA-ledningar inom planområdet. 

Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreskrivs i första hand där detta är möjligt, i övrigt ska 
fördröjning av dagvattnet ske innan det kopplas på det befintliga dagvattennätet.  
Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten inte avleder mer vatten än motsvarande maxflöde 
från fastigheten idag. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för tioårsregn.  

En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av ÅF (PM Dagvatten, 2018-05-31) 
som föreslår lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Beräkningar har 
utförts med och utan sedumtak på Tallåsskolans tillbyggnad. Målet har varit att presentera ett 
underlag med flera olika lösningar. Byggherren har valt en utformning av tillbyggnaden utan 
gröna tak. 
 
Ett fördröjningsmagasin med kapacitet för 450 kubikmeter placeras under fotbollsplanerna, 
vilka utgör en lågpunkt inom planområdet. Växtbäddar och träd i skelettjord kan placeras över 
området, främst nära vägar och parkeringar där föroreningshalterna i dagvattnet är som högst. 
Växtbäddarna kan även användas för att ta hand om avrinning från takytor. 
Cykelparkeringarna kan förses med permeabel beläggning. Grönytorna bör vara lite 
skålformade så att de kan fungera som infiltrationsytor där vatten även kan ansamlas vid 
kraftigare nederbörd. Lågpunkten i uteklassrummet bör sammankopplas med magasinen vid 
fotbollsplanen så att vatten inte ansamlas där under längre perioder. Även växtbäddar nära 
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fotbollsplanen bör ha dränering som leds dit. Befintligt ledningsnät utnyttjas till avledning av 
det vatten som inte kan omhändertas lokalt vid kraftigare regn samt till avledningen av vatten 
från infiltrationsmagasin och växtbäddar. Vid åsen kan diken utformade som svackdiken eller 
infiltrationsstråk se till att vatten som rinner nerför sluttningen från åsen och från vägen kan 
ansamlas och infiltreras. Det kan även vara en bra yta för omhändertagande av snö och 
smältvatten. Området kring gymnastikplatsen blir instängt i och med byggnationen av 
idrottshallen så det är viktigt att höjdsättningen görs från husen mot grönytor eller rännor. I 
allmänhet kan rännilar och ytlig avledning till växtbäddar eller annan infiltrationsplats fylla 
både en praktisk och estetisk funktion på området. 

Grundkraven för dagvattenhanteringen på utredningsområdet är att 450 kubikmeter skall 
omhändertas lokalt (ingen flödesökning ut från området) samt att föroreningshalterna inte får 
överskrida riktlinjerna från riktvärdesgruppen. Områdets förutsättningar med god 
infiltrationsförmåga och ett flertal grönområden gör att det är möjligt att åstadkomma 
förbättringar utan alltför stora insatser. Dessutom har de gröna lösningarna som föreslås en 
både pedagogisk och rekreationell funktion vilket är passande på ett skolområde. 

Brandvatten 
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 

El 
En elledning som matar Järvenhallen är placerad i mark som kommer att överbyggas när 
Järvenhallen byggs ut åt öster. Ledningen behöver flyttas, vilket ska bekostas av exploatör. 
Planområdet försörjs av två transformatorstationer: En på Linnévägens södra sida som 
försörjer Tallåsskolan, och en vid Friggagatan strax söder om planområdet som försörjer 
Järvenhallen. Transformatorstationerna bedöms ha tillräcklig kapacitet för den föreslagna 
utbyggnaden. Kabelnätet som försörjer Järvenhallen behöver troligtvis förstärkas för att klara 
utbyggnaden av gymnastikhallen, vilket ska bekostas av exploatör. 

Fjärrvärme 
Tallåsskolan är ansluten till fjärrvärmenätet, och de nya byggnaderna kommer att kopplas på 
nätet. Detta bekostas av exploatör. En fjärrvärmeledning genomkorsar planområdet från 
väster till öster och med två avstickare söderut, varför ett markreservat har lagts till 
plankartan. 

Tele 
Exploatör svarar för kostnaden att ansluta nya byggnader.  

Bredband 
Möjlighet finns att ansluta nya byggnader. Detta bekostas av exploatör. Skanova har ledningar 
som genomkorsar planområdet öster om Järvenhallen. Utanför kulverten där ledningarna är 
belägna kommer marken att pålas, och sedan kommer Järvenhallens utbyggnad att placeras 
ovanpå kulverten. 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering kommer att finnas i skolbyggnadens norra del med infart från 
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Vasavägen. Där kommer även att finnas utrymme för varuleveranser. Vid infartsvägens slut 
placeras en vändplan för sopbilar och transportfordon.  
 

Konsekvenser av planens genomförande 
Kulturmiljö. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Tallåsskolan på ca 2500 kvadratmeter BYA 
samt en föreslagen utbyggnad av Järvenhallen på ca 1600 kvadratmeter BYA. Utöver detta tillåts 
500 kvadratmeter BYA i planområdets norra del samt 500 kvadratmeter BYA i planområdets 
södra del. Tallåsskolans tillbyggnad, med en så pass omfattande volym och höjd, påverkar 
självklart de befintliga kulturmiljövärdena, och det är därför av yttersta vikt att tillbyggnaden 
har en hög arkitektonisk verkshöjd och förhåller sig hänsynsfullt till sin omgivning för att 
minimera negativ påverkan. Tillbyggnaden kommer att dominera planområdet visuellt sett från 
söder och öster. Från norr och väster blir byggnadens påverkan dock mindre, eftersom 
tillbyggnaden till stor del kommer att döljas av Tallåsen och Tallåsskolans ursprungliga del med 
aula. Fasadmaterial föreslås vara av slammat tegel eller puts för att harmoniera med Tallåsskolan. 
Däremot bör fasadmaterialens kulör/nyans avvika från de befintliga gula tegelfasaderna för att 
tydliggöra att de utgör ett senare tillägg. Där tillbyggnaden ansluter till den ursprungliga 
Tallåsskolan ska åverkan på fasaden minimeras. Anslutningens stora glaspartier i tillbyggnaden 
exponerar Tallåsskolans fasad så att den blir synlig både inuti tillbyggnaden och utifrån. 
Detaljplanens föreslagna skydds- och varsamhetsbestämmelser bedöms till viss del kompensera 
för de ingrepp som görs inom planområdet, då inga av de befintliga byggnaderna omfattas av 
något skydd idag. 

Trafik 
Trafiken till planområdet kommer att öka när Tallåsskolan har byggts ut, men å andra sidan 
kommer trafiken till Södra skolan (strax utanför planområdet i sydöst) att upphöra eftersom 
Södra skolans elever flyttar över till Tallåsskolan när utbyggnaden är klar. På Södra skolan 
går idag ca 480 elever och på Tallåsskolan ca 550 elever, vilket blir 1030 elever totalt.  
Nya Tallåsskolan ska rymma ca 1300 elever, vilket innebär en ökning med 230 elever.  
I samband med att detaljplanen tas fram pågår planering av infrastruktur (gång- och 
cykelvägar, infarter, parkering för cyklar och bilar, busshållplatser) i och omkring 
planområdet för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. En ny infart till 
planområdet från Vasavägen med nya parkeringsplatser och angöring underlättar hämtning 
och lämning av elever samt parkering för personal och besökare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Nybyggnation av en högstadieskola är en mycket stor kommunal investering, men det är en 
nödvändig åtgärd eftersom antalet kommuninvånare växer stadigt, vilket i sin tur medför att 
fler barn i skolåldern bosätter sig i kommunen. Fler kommuninvånare innebär större 
skatteintäkter. 
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Ekologiska konsekvenser 
En del av grönytorna inom planområdet kommer att ianspråktas för den föreslagna 
bebyggelsen. Detta kan till viss del kompenseras genom att höja kvaliteten på kvarvarande 
grönytor samt anlägga nya grönytor. 
 
Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd  2018:2-3 
Granskning 2019:2 
Antagande 2019:3 
Lagakraft 2019:4 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen. Ledningshavare initierar och bekostar 
flytt av ledningar och lantmäterikostnader för ledningsförrättningar. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Berörda fastigheter 
Planområdet består av fastigheten Järven 3 med undantag av en liten del av Järven 3 i sydost 
där Södra skolan är belägen. En liten del av fastigheten Sandbäcken 3:1 ingår i planområdets 
nordöstra del. Järven 3 ägs av Katrineholms Fastighets AB och Sandbäcken 3:1 ägs av 
Katrineholms kommun. 

Fastighetsbildning 
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsreglering genom att den del av Sandbäcken 
3:1 som ingår i planområdet överförs till fastigheten Järven 3 enligt karta. Exploatören ska 
initiera och bekosta nödvändiga lantmäteriförrättningar. 
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Den del av fastigheten Sandbäcken 3:1 som ska regleras över till fastigheten Järven 3 är markerad med rosa. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Inga gemensamhetsanläggningar kommer att bildas inom planområdet. 

Ledningsrätt 
Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme, VA och fiber. Behov av lednings-
omläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i samband med 
exploatering, initierar och bekostar ledningshavaren ledningsrättsförrättning samt 
lantmäterikostnader. 
 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas ej ut i samband med bygglov. 
 

Avtal 
Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören gällande markköp 
för den del av Sandbäcken 3:1 som beskrivs i avsnittet ”Fastighetsbildning”.  
Genom exploateringsavtalet förbinder sig exploatören att ansöka om och bekosta 
fastighetsbildning kopplat till exploateringen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 8 augusti 2019 
 
 
 

Ellen Liljencrantz   Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 149 KS/2019:271  003

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av lokala ordningsföreskrifter.
2. Översända ärendet till Länsstyrelsen Södermanland för fastställande.
3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).
Inger Fredrikssons (C) skriftliga reservation redovisas som bilaga A. 
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga B. 
Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga C. 

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget har varit på remiss hos Polismyndigheten 
region öst, service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04
 Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
 Remissvar

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L), Mica Vemic (SD) samt utredaren Axel Stenbeck.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V) och 
Joha Frondelius (KD), avslag på den föreslagna ändring av §12 och att lydelsen istället ska 
vara 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller likanande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndsmässig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till 
hjälporganisation eller liknande, 2. Insamling sker passivt eller i samband med fram förande 
av gatumusik.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Katrineholm 25 september 2019

--'-
,fur^fe'J.,-,1^-.,
lnSg) Fred riksson, Centerpartiet

Torq-6*26 g\Aq BibSct L.K.iOetn

DNR KS/2019:27L-OO3

Reseruation angående Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Centerpartiet ser inte att passiv insamling av pengar är ett så stort problem att det behöver regleras

med ordningsföreskrifter i Katrineholms kommun. Det är inget brott att vara fattig eller att be om

ekonomisk hjälp. Det är i stället orsakerna till fattigdomen som måste lösas. Det finns dessutom

viktigare frågor för kommunen att ta sig an, som att höja skolresultaten.

Centerpartiet yrkade mot bakgrund av detta:

Avslag på paragraf 12 till förmån för tidigare lydelse, enligt nedan, samt som en konsekvens av detta
förändring även av 5 23.

"lnsamling av pengar 5 12

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller
liknande, 2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik."

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

@
Centerpailiät

KATRINEHOLM
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)
Liberolerno

Reservation - Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Beteckning: KS/2019:271 - 003

2019-09-25

Med hänvisning till det yrkande vi lagt tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och

Kristdemokraterna, reserverar sig Liberalerna mot de föreslagna ändringarna i de lokala

ordningsforeskrifterna.

Det är för oss ett oacceptabelt intrång på de enskilda näringsidkares och markägares frihet
att själva bestämma vad, inom ramen for vad lagen tillåter, ska få ske i direkt anslutning till

eller vid deras verksamhet och mark.

För Liberalerna

J per Ek, gruppledare

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 1''l , 64133 .0702 666 379 . www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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löwwu"m rcl3an 7s9-a-25 3t4f. Bitry c-

DNR KS/2019:27L4O3

Reservation : Revideri ng av lokala ord ni ngsföreskrift er

Ett utökat tiggeriförbud, liksom det tidigare tiggeriförbudet, blir ett slag i luften då det inte löser
några problem och förbättrar inte situationen för den som tigger. Om man inför ett tiggeriförbud så

måste kommunen ha en plan för hur man kan hjälpa de här människorna. Det har man inte. För att
införa ett förbud krävs också att den verksamhet man vill förbjuda inte stör den allmänna ordningen
Vi har svårt att se att så skulle vara fallet. Vi anser att ett tiggeriförbud dessutom är diskriminerande
då åtgärden först och främst är riktad mot en folkgrupp, nämligen de romer från Rumänien som
befinner sig i kommunen.

Ett utökat tiggeriförbud inom det föreslagna området utgör också ett ingrepp i näringsidkarnas och
markägarnas bestämmanderätt.

Från Vänsterpartiets sida anser vi att det finns mer angelägna frågor som majoriteten bör fokusera
på istället för att jaga utsatta människor som ber om hjälp.

Jag yrkade avslag på de föreslagna ändringarna av paragraf 12 och som en konsekvens av denna
förändring även av 5 23.

Det innebär att 5 12 ska lyda:

"lnsamling av pengar g 1-2

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte
utgör led i en tillståndsmässig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polismyndighetens tillstånd krävs inte när 1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller
liknande, 2. lnsamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik."

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 25 september 2019
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Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-04 KS/2019:271 - 003
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av 

lokala ordningsföreskrifter.
2. Översända ärendet till Länsstyrelsen Södermanland för fastställande.
3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget har varit på remiss hos Polismyndigheten 
region öst, service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar
 Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
 Remissvar

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Grunden till revideringen utgår från kommunplanen 
2019-2022 (KF § 2 2019-01-21): Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda lagens 
möjligheter att begränsa eller förbjuda tiggeri. 

I april 2019 (KF § 59) antog kommunfullmäktige i Katrineholm lokala ordningsföreskrifter 
innefattandes förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) inom särskild zon i 
Katrineholms tätort. Efter att Länsstyrelsen godkänt revideringen har det blivit aktuellt 
att utöka förbudet att även gälla vid handelsområdet vid Lövåsen (kartbilaga 5).

Sammantaget innehåller revideringen följande ändringar (i förslaget är ändringarna 
markerade i röd text och borttagen text är överstruken):
 § 12 Insamling av pengar – utökad zon för förbud mot passiv penninginsamling 

(bilaga 5). Bilagan innehåller gatunamn enligt Polismyndighetens önskemål
 § 13 Förtäring av alkohol – Föregående paragraf blev underkänd av Länsstyrelsen 

då alkoholhalten 2,25 % ansågs vara för låg. Istället hänvisas till definitionerna i 
alkohollagen.

 14 § Ambulerande försäljning – Efter Polismyndighetens remissvar har första 
stycket fått en utökad formulering och andra stycket har fått en förenklad 
formulering samt utökad område (bilaga 5).
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-04 KS/2019:271 - 003
Kommunstyrelsens kansli

Remissvar

Bygg- och miljönämnden och Service- och tekniknämnden har inga synpunkter på 
förslaget. Polismyndigheten har inkommit med remissvar innehållandes synpunkter på 
formuleringar samt redogörelser av tolkningar och bedömningsfall – främst rörande § 12 
insamling av pengar.

Katrineholm kommun reviderade sina ordningsföreskrifter i april 2019. I samband med 
remissförfarandet avseende det ärendet framförde Polismyndigheten inga synpunkter 
angående formuleringarna i 12 §. Att Polismyndigheten i detta fall är kritiska till 
formuleringar i föreskriften som tidigare är beslutade och godkända av länsstyrelsen är 
därför förvånande. 

Katrineholm kommun delar inte Polismyndighetens åsikt avseende följande punkter:
 Att passiv penningsinsamling är tillståndspliktigt i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Passiv penninginsamling är förbjudet – inte tillståndspliktigt – inom geografiskt 
område bilaga 4 och 5. 

 Det finns inget förbud för gatumusikanter att samla in pengar formulerat i 
föreskrifterna. Polismyndighetens tolkningssvårighet avseende denna fråga är av 
den anledningen inte lätt att förstå. Gatumusikanter berörs varken av kravet på 
tillstånd vid aktiv penninginsamling eller av förbudet för passiv penninginsamling på 
vissa angivna platser.

 Det finns i föreskrifterna ingen formulering gällande aktiv penninginsamling i form 
av tiggeri. Skulle Polismyndigheten anse att det uppstår en situation som bör 
definieras som aktiv penninginsamling i form av tiggeri gäller alltså reglerna för aktiv 
penninginsamling. 

 Förslaget till nya föreskrifterna gör ingen skillnad på passiv penninginsamling och 
tiggeri. I föreskriften är ordet tiggeri satt inom parantes som ett förtydligande 
begrepp till passiv penninginsamling. 

 Att man har tagit bort ett undantag från tillståndplikt vid tidigare revidering är inte 
relevant för detta ärende. Undantaget finns inte kvar och samma regler ska därmed 
gälla som för övriga som bedriver aktiv penninginsamling.

 Polismyndigheten listar slutligen flera bedömningsexempel. Dessa är svåra att 
bemöta då resonemanget bygger på en felaktig uppfattning att passiv 
penningsinsamling är tillståndspliktigt i ordningsföreskrifterna, samt att exemplen 
inte hänvisar till geografiska platser. I nuvarande förslag är ambulerande försäljning 
och passiv penninginsamling förbjudet på samma platser. Därmed torde det inte 
uppstå några gränsdragningsproblem. 

Sammantaget framstår Polismyndighetens remissvar som mindre underbyggt och delvis 
utan förankring i Katrineholm kommuns förslag. Vad avser formuleringen av § 12 i 
ordningsföreskriften har Högsta förvaltningsdomstolen prövat och godkänt tydligheten i 
annat ärende.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Södermanland
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Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-10-30, § 257

Godkända av länsstyrelsen 

1995-11-09

2015-06-15

2019-05-13, ej § 13

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-04-20, § 131

2019-04-15, § 59

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
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Lokala ordningsföreskrifter 
för Katrineholms kommun
Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Katrineholms kommun skall upprätthållas.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 
2 §, första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också av kommunfullmäktige 
fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Katrineholms kommun (kommunal 
författningssamling nr 2.4).

§ 3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 §, 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

a) Badplatsen vid Djulösjön med del av intill badplatsen beläget fritidsområde (bilaga 1)

b) Kommunens övriga allmänna badplatser vid Duveholmssjön, Malmen (Strängstorp), Storsjön 
(Strångsjö), Aspen (Äs), Forssjö, Veckeln (Sköldinge), Fagerön (Björkvik)

c) Område i anslutning till Tornstugan vid sjön Näsnaren (bilaga 3)

d) skolgårdar och förskolegårdar.

§ 4
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket §§ 11 och 12 
första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

§ 5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, 
spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras.
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Schaktning, grävning m.m.

§ 6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

För närmare information, se Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark.

Störande buller

§ 7
Arbete som orsakar buller eller annat oljud och som utgör en påtaglig störning för allmän 
ordning, säkerhet eller trafik på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får 
inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

§ 8
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas på en offentlig plats, 
är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, 
adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre 
höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter, eller över en körbana på 
lägre höjd än 4,50 meter. Trafikanordningar får inte skymmas.

Affischering

§ 10
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande 
anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, 
stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns.

För affischtavlor särskilt avsedda för föreningslivet i Katrineholms kommun gäller dessutom 
anvisningar för användningen fastställda av service- och tekniknämnden.

Anvisningarna skall finnas anslagna på respektive tavla.

Högtalarutsändning

§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.
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Insamling av pengar

§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 4 och 5.

Förtäring av alkohol

§ 13
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent Spritdrycker, vin och starköl, 
enligt definitionerna i alkohollagen, får ej förtäras inom särskild zon i centrala Katrineholm 
(bilaga 2) eller på kommunens offentliga platser angivna i § 3 ovan annat än i samband med 
tillåten utskänkning därav.

Ambulerande försäljning

§ 14
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och utan att inkräkta på någon annans tillstånd och i obetydlig omfattning och 
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Ambulerande försäljning får ej ske på Stortorget i Katrineholm inom det område där särskilt 
fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller, ej heller på offentlig plats inom 
särskild zon enligt bilaga 1, 2 och 5. Katrineholms tätort enligt bilaga 2 och eller inom särskilt 
zon inom Djulö fritidsområde enligt bilaga 1.

Camping

§ 15
Camping är tillåten endast på campingplatsen vid Djulö fritidsområde. Polismyndigheten får 
dock ge tillstånd till camping inom annan offentlig plats vid särskilda evenemang. Med camping 
avses tältning och uppställning av husbil och husvagn.

Hundar

§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 17 och 18. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för hund som assisterar funktionshindrade (s k servicehund) eller för 
polishund i tjänst.

§ 17
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen 
anordnat hundparker.

Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se § 3). Särskilt anvisad badplats för 
hundar finns vid Djulö (bilaga 1)
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Inom Djulö Camping skall hund hållas kopplad.

§ 18
Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.

Motionsspår

§ 19
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala motionsspår. Särskilt 
preparerade och märkta skidspår får endast användas för skidåkning.

Adressnummerskyltar

§ 20
Varje fastighet som tilldelas adressnummer skall vara försedd med särskild från gatan väl synlig 
och läslig adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter

§ 22
Tillstånd från Polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska 
varor.

Tillstånd från Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider:

Från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen

Från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen

Från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 5-9, § 10 första stycket, § 11, § 
12 första och tredje stycket, § 13-15, § 18-19 döms till penningböter enligt 3 kap. 22 §, andra 
stycket, ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande.

Yttranden

§ 24
1. Att avge yttranden som avses i 3 kap. 2 §, ordningslagen ankommer på
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a) service- och tekniknämnden såvitt avser idrottsplatser, platser för friluftsbad, camping och 
fritidsområden

b) samhällsbyggnadsförvaltningen i övriga fall

2. Att avge yttranden enligt § 4 i lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun 
ankommer på

a) bygg- och miljönämnden såvitt avser § 7 i dessa föreskrifter

b) service- och tekniknämnden såvitt avser § 10 första stycket, § 11 och § 12 första stycket i 
dessa föreskrifter

_________________
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fi xatrineholm
Bygg- och miljönåmnden

1 (1)
PROTOKOLL

Såmruntrådesdatum

2019-A8-2'l
Sida

23 (24\

BMN S87 ALLM.2019.s3

Remiss av lokala ordningsftireskrifter ftir Katrineholms
kommun

Beslut
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna.

Nicklas Adamsson (MP) yrkar på att stryka text enligt skriftlig reseruation, i s12 i

doku mentet Lokala ordningsföreskrifter för Katrinehol ms kommun.
Besluten ställs mot varandra och nämnden röstar for att godkänna förvaltningens
forslag till beslut.
(MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet. Reservationen bifogas protokollet.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M) och Nicklas Adamsson (Mp).

Motivering
Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna påverkar inte nåmndens ansvarsområde
eller tillsynsarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samli ngshandling för remiss av lokala ordn ingsföreskrifter

Beslutsmottagare
Kom m u n led n i ngsförva ltn i ngen
Akten

Ordförandens signatur
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Vibtiaqt PnfuVott' bqqq-*tnvr^q\vä'*n;e,^- zblq' 08- u 9 sz

rniljöportiet de gröno
KATRINEHOTM

20190821

Reservation
Vid sammanträde med Bygg- och Miljönämnden 20190821 yrkade Miljöpartiet de grönapå att
följande skrivning i $ 12 Lokala flireskrifter lör Katrineholms kommun ska strykas :

'?assiv insamling av pengar (tiggeri) ftir ej ske på område som framgår av bilaga 4 och 5." Detta
skulle då ge frliande lydelse av den aktuella paragrafen:

t'Insamling aY pengrr

$12

Polismyndighetens tillstand kävs fdr insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats,
om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Nlir insamlingen ska ske i samband med framftirande av gatumusik krävs inte tillstånd. Ps66i+
ineomlirg ev -gnger (tigg€ri) frr ej 'l€€ på ornråde sem framgår sv bilsga 1 eeh 5,'

Eftersom yrkandet ft'll, reserverade vi oss mot beslutot med ftiljande motivering:

Miljöpartiet i Katrineholm ställer sig inte bakom ett tiggerifrrbud. Det är långt ifrån optimalt
att människor ska behöva tigga fu att klara sin fiirsörjning, men niir det inte finns några
andra lösningar alltillgå måste en människa i nöd ffl be andra människor om hjälp fdr att
överleva,

Att införa ett tiggeriörbud osynliggör och marginaliserar redan utsatla människor
yfierligare. Det går heller inte att lagstifta bort fattigdom. Sverige måste driva på inom EU så

att de länder i Europa som brister i sitt sociala ansvar gentemot sina egna medborgare, tar ett
stöne anwar och förbättrar levnadsförhållandena ftir utsatta grupp€r.

Det är ingen hemlighet att det främst th romer som drabbas i dessa låinder, men fattigdomen
och antiziganismen försvinner inte genom ett tiirbud mot tiggeri i Sverige. Vad det gör åir att
det sopar problemen under mattan. Och det är inget alternativ om man som Miljöpartiet vill
att vi ska hjälpas ätauta socialt ansvar.

Katrineholms kommun

Datum enligt ovan

de
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2019-08-29 1 (1)

§ 56 STN/2019:60  401

Remissvar lokala ordningsföreskrifter 
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av 
kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Mårten Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V). Mårten 
Grothérus (L) reservation redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).

Remissen från kommunledningsförvaltningen har skickats till Polismyndigheten Region 
Öst, bygg- och miljönämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och tekniknämnden daterad 2019-08-11
 Anvisning till remiss om lokala ordningsföreskrifter
 Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
 Kartbilagor (1-5) till lokala ordningsföreskrifter

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Mårten 
Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V).

Förslag och yrkanden

Mårten Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Mårten Grothérus (L) och 
Jöran Mathiesens (V) yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet 
medförvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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2019-08-29 
Ärende: STN: 2019:60 
Reservation Liberalerna angående 
remissvar lokala 
ordningsföreskrifter. 

Liberalerna Katrineholm motsätter sig ändringarna av § 12 i ordningsstadgarna för 
Katrineholms tätort och yrkar på att hela tredje stycket stryks .  

Trots att tiggeri funnits i vår gatumiljö i många år är det först nu, när det handlar om 
andra EU-medborgare, som det tydligen har blivit ett problem. Ett problem så stort 
att Socialdemokraterna och Moderaterna i Katrineholm vill lägga redan knappa 
resurser på att jaga tiggarna. Vi håller helt med om att det är ovärdigt ett land som 
Sverige att ha utsatta människor som lever på gatan och försörjer sig genom att 
tigga. 

Att förbjuda människor att be om hjälp sopar bara problemen under mattan. Ett 
tiggeriförbud skulle göra redan utsatta personer ännu mer utsatta. Problematiken 
skulle med stor sannolikhet flyttas från din och min näthinna i de centrala delarna av 
tätorten, men istället hitta till andra delar av kommunen, till betydligt mörkare 
marknader eller till andra länder. 

Det händer att tiggare utnyttjas och utsätts för både tvång och människohandel. 
Detta är olagligt och ska såklart bekämpas. Men att förfölja den utsatte är fel väg att 
gå. Istället bör EU ställa höga krav på sina medlemsländer att ta större ansvar för 
sina fattigaste medborgare och jobba aktivt med att bekämpa fattigdom och 
utanförskap. 

Vi måste också göra det lättare för människor med låg utbildning att få ett första 
jobb, därför vill vi se insatser inom politiken som gör att färre behöver tigga och att 
fler ska få hopp om framtiden. 

Fattigdom bekämpas inte genom att förbjuda människor att be om hjälp. 

För Liberalerna: 

Mårten Grothérus 

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 666 379 
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se 

Service- och tekniknämnden        BILAGA A
2019-08-29 § 56 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-10-09 1 (1)

§ 163 KS/2019:323  041

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms 
kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2019 för Katrineholms kommun till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det 
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till 
– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner
kronor, en differens jämfört periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av;
 ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans
 säsongsvariationer
 kostnader/intäkter som saknas i utfallet
 kostnader för helår som inte periodiserats

Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner
kronor, före extraordinära poster.

Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser 
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03
 Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-08-31

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Inger Fredriksson 
(C), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Marie-Louise Karlsson (S), Jesper Ek (L), 
Johan Söderberg (S)
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-10-03 KS/2019:323 - 041
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 04 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms 
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten 2019 för
Katrineholms kommun till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det 
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till 
– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner 
kronor, en differens jämfört periodens resultat om 26,1 miljoner kronor. 
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av;
• ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans
• säsongsvariationer
• kostnader/intäkter som saknas i utfallet
• kostnader för helår som inte periodiserats

Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner
kronor, före extraordinära poster.

Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser 
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen.

Ärendets handlingar
 Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-08-31

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
KFAB
KVAAB
Akten
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Förvaltningsberättelse – resultat, 
bedömning & åtgärdsplaner 

Inledning 
Delårsrapporten innehåller en översiktlig och 

sammanfattande redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat under 

perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019. 

Delårsrapporten innehåller även en sammanställd 

redovisning för kommunkoncernen. 

Strukturen på delårsrapporten utgår från 

styrsystemet, kommunplanen och övergripande 

plan med budget. Det är vad som beslutats i 

Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan 

med budget 2019-2021 som delårsrapporten 2019 

ska svarar upp gentemot. 

Delårsrapportens huvudsakliga fokus är att redovisa 

eventuella avvikelser i verksamheterna samt 

åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att 

verksamhet som ligger i fas med den plan som 

fastställts för året inte kommenteras i någon större 

utsträckning. Med avvikelser avses situationer där 

verksamheten inte ligger i fas med fastställd plan. 

Avvikelserna kan handla om ekonomi (både drift och 

investeringar), volymutveckling, personal, planerad 

verksamhet, måluppfyllelse eller särskilda uppdrag. 

Avvikelser kan vara både negativa och positiva. Med 

åtgärder avses pågående eller planerade aktiviteter 

för att hantera avvikelser och styra verksamheten i 

riktning mot önskat läge.  

Syftet är att ge en lägesbild av hur kommunens 

verksamheter arbetar för att se till att resurserna 

används ändamålsenligt och effektivt, i linje med 

målen för god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattande bedömning 
Delårsrapporten visar att det inom kommunens 

verksamheter pågår en rad aktiviteter för att nå 

kommunplanens mål för mandatperioden. Tillväxten 

är fortsatt hög med fler invånare och fler företag. 

Det är en positiv utveckling för kommunen, men 

påverkar samtidigt både volymer och kostnader 

inom samtliga förvaltningar. Någon avmattning i 

tillväxten kan ännu inte ses, men förväntas under 

kommande år. Något som kommer att påverka 

kommunens finanser och verksamheter. 

 

 

Periodens resultat för Katrineholms kommun-

koncern uppgår, efter extraordinära poster, till 

35,1 mnkr. Motsvarande resultat föregående år 

uppgick till 33,4 mnkr. Exkluderas extraordinära 

poster visar koncernen på ett resultat på 41,3 mnkr, 

att jämföra med 35,5 mnkr för samma period 2018. 

Kostnadsutvecklingen i kommunen har under de 

senaste åren varit högre än kommunens intäkter, 

vilket påverkar kommunens resultat och möjligheter 

att finansiera befintliga verksamheter och de två 

närmaste årens betydande volymutvecklingar.  

I mars 2019 uppmanade kommunstyrelsen sex av 

åtta nämnder att genomföra åtgärder motsvarande 

totalt 20 mnkr, dels för att möta de förväntade 

underskotten inom socialnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden, dels för att dämpa kostnads-

utvecklingen (KS 2019:117 Ekonomi i balans). 

Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder. De främsta 

orsakerna till periodens negativa resultat, -8,3 mnkr, 

är att åtgärder vid delåret inte fått full effekt och att 

socialnämndens resultat under året försämrats. 

Prognosen för helår visar däremot på ett resultat 

om 17,8 mnkr, en differens jämfört periodens 

resultat om 26,1 mnkr. Differensen mellan resultat 

och prognos är stor och förklaras till stora delar av: 

 Kostnader för helår som inte periodiserats: 

Till stora delar en effekt av implementeringen av 

nytt ekonomisystem, där kostnader för helår 

kostnadsförts under årets första månader och inte 

fördelats per månad. Det innebär att kostnaderna 

för perioden är för höga. I prognos för helår har 

detta beaktats.  

 Ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en 

ekonomi i balans: 

Omfattar bland annat avlutade konsultuppdrag 

som socialsekreterare, minskning av elevpeng från 

och med höstterminen för förskola, fritidshem och 

gymnasieskola samt vakanser som kommer att 

uppstå under hösten och som ej kommer att 

återbesättas. Därutöver kommer fler åtgärder att 

beslutas om under hösten. 
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 Säsongsvariationer: 

Exempelvis kostnader för vinterväghållning som 

normalt är högre mellan januari och mars, jämfört 

november-december. För parkverksamheten är 

också kostnaden som högst under sommaren.  

 Kostnader/intäkter som saknas i utfallet: 

Investeringsåtgärder som utförs har kostnadsförts 

direkt i verksamheten. I prognos är dessa 

kostnader frånräknade. Därutöver finns inte 

statsbidrag för välfärdsmiljarden medräknat i 

resultatet för perioden. Under hösten kommer 

också avgifter att faktureras som avser helår. 

Utifrån det så kallade balanskravet ska kommunens 

ekonomi vara i balans. Om resultatet för ett 

räkenskapsår är negativt ska detta återställas under 

de närmaste tre åren. Vid avstämningen mot 

balanskravet räknas inte realiserade vinster och 

orealiserade förluster med i resultatet. Periodens 

balanskravsresultat är negativt, -14,4 mnkr. Prognos 

för året är, efter förklaringarna ovan, positivt 

17,8 mnkr.  

Balanskravsutredning, mnkr 

aug 

2019 

prognos 

2019 

Årets resultat -8,3 17,8 

Reavinst/reaförlust vid försäljning 0,0 0,0 

Orealiserad vinst/förlust i värdepapper -6,2 0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar* -14,4 17,8 

Reservering av medel till RUR 0,0 0,0 

Användning av medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat* -14,4 17,8 

* Slutsumman påverkas av avrundning. 

För perioden uppnås endast ett av kommunens 

finansiella mål, målet att avskrivningarna inte ska 

uppta mer tre procent av driftbudgeten. Prognosen 

för helåret är att endast målet att nettodrifts-

kostnaderna inte ska öka snabbare än 

skattekostnaderna kommer att nås. 

 

Tidigare år har beslutade investeringar och 

exploateringar, av olika anledningar, inte använts 

fullt ut. Delar av tidigare års budgetutrymme har 

därmed förts över till 2019. För året beräknas det 

samlade utrymmet att ianspråktas, förutom 

kommunstyrelsen som redovisar en positiv avvikelse 

om 5,9 mnkr.  

För att möta behoven av volymutvecklingen inom 

verksamheterna ökar behoven av investeringar 

under kommande år. Kostnader för avskrivningar 

kommer därmed att ta en allt större del av 

kostnadsutrymmet. 

Den höga kostnadsutvecklingen påverkar direkt 

möjligheterna att finansiera befintliga verksamheter 

och kommande volymökningar med höga behov av 

investeringar. Samtidigt förväntas en avmattning av 

konjunkturen, vilket bland annat kommer att 

påverka skattekraften. Katrineholms kommun har 

fortsatt tillväxt och goda förutsättningar för en stark 

ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen och 

investeringsvolymerna dämpas. 

Nämndernas åtgärdsplaner 

Kommunstyrelsen 

Det ekonomiska resultatet är positivt. För att möta 

beslutade besparingar har verksamheter 

samordnats och effektiviserats utan påverkan på 

kommunens förvaltningar. Under perioden har 

bland annat arbete med fler detaljplaner inletts, 

säkerhets- och trygghetsarbetet utvecklats, flera 

trygghetsåtgärder genomförts, ett flertal processer 

med fullvärdiga e-tjänster påbörjats och flera 

hälsofrämjande och förebyggande insatser 

planerats och genomförts. Inom miljöområdet 

kommer muddringen i Öljaren att kunna startas 

upp, för ett större område än vad som tidigare 

planerats för. 

Bildningsnämnden 

Prognosen för helår visar på en positiv avvikelse om 

14,1 mnkr. Delårsresultatet visar på ett resultat i 

balans. Ett flertal insatser har genomförts eller 

pågår, bland annat utköp av iPads, ej återbesätta 

vissa vakanta tjänster, minskad skolpeng till förskola, 

fritidshem och gymnasieskola och effektivisering av 

interna tjänster såsom måltids- och it-tjänster. Det 

råder vid delåret en viss osäkerhet om effekter för 

några av åtgärderna. Arbetet fortsätter för att nå en 

positiv avvikelse vid årets slut, med minskande 

sjuktal och ökad trygghet och måluppfyllelse för 

eleverna. 

Kulturnämnden 

Avvikelsen för perioden är positivt och ett överskott 

om 0,6 mnkr förväntas att uppnås. Lyckliga Gatornas 

lovverksamhet har under året påverkats av att 

Finansiella mål 

aug 

2019 

prognos 

2019 2018 2017 

Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna (%) 

-0,6 0,8 0,1 1,6 

Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna (kvot) 

1,4 0,8 1,5 1,2 

Avskrivningar ska under 

planperioden inte uppta 

mer än tre procent av 

driftbudgeten (%) 

2,9 3,1 2,6 2,8 
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tidigare statsbidrag dragits in, men har för hösten 

kunnat säkras genom extern finansiering. 

Service- och tekniknämnden 

Under året har stort fokus legat på effektiviseringar 

och kostnadsbesparingar för att vid årets slut nå ett 

överskott om 1,7 mnkr. Ett exempel är sommar-

stängning av förskolor. Delårsrapporten visar på ett 

negativt resultat. Det innefattar bland annat kostna-

der för utförda tjänster avseende infrastruktur, som 

när de slutförts kommer att belasta investeringar 

under kommunstyrelsen, vilket är inräknat i prognos 

för helår. 

Socialnämnden 

Resultat för delår är lägre än förväntat. Prognosen 

visar på en negativ avvikelse om 34,8 mnkr. De stora 

utmaningarna är kostnader för försörjningsstöd, 

externa placeringar samt konsulter. Åtgärder har 

påbörjats, men har inte gett effekt i tillräcklig 

omfattning. Ytterligare åtgärder ska vidtas, bland 

annat kommer arbets-processer att ses över. 

Viadidaktnämnden 

Helårsprognosen visar på ett överskott om 1,1 mnkr. 

Åtgärder för ett positivt resultat har varit att anpassa 

verksamheten till minskade statsbidrag inom vuxnas 

lärande, bland annat genom minskade vikarie-

kostnader, vakanshållning av lediga tjänster och 

återhållsamhet gällande inköp och utbildnings-

insatser. Under året har bland annat ett nytt nämnd-

reglemente och en ny strategi för högre studier 

antagits. Ett nytt arbetssätt med försörjningsstöds-

tagare har också inletts i samarbete med social-

nämnden.  

Vård- och omsorgsnämnden 

För perioden redovisas en negativ avvikelse om 

6,7 mnkr. För helåret lämnas en prognos på  

-3,5 mnkr, vilket kan jämföras med förra årets 

avvikelse mot budget som uppgick till -23,3 mnkr. 

Fokus är att nå ett resultat i balans. Åtgärder 

motsvarande 17,0 mnkr har beslutats om. 

Uppföljningen visar att vidtagna åtgärder har gett 

effekt, men inte i tillräcklig omfattning och takt.  

För att säkerhetsställa en ekonomi i balans 2020 

kommer ytterligare åtgärder att läggas fram under 

hösten. 

Ytterligare utmaningar är den höga sjukfrånvaron 

där flera långsiktiga insatser pågår i samarbete med 

personalavdelningen. Under året har en ny 

organisation med fokus på samarbete tagits fram 

och kommer att gälla från och med 2020. Insatser 

planeras också för att stärka den gemensamma 

värdegrunden. 

Framåtblick 

Utveckling nationellt 

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren 

och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet 

bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under 

första halvåret 2019 mattades dock den inhemska 

efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder på 

att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 

2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade 

bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig 

konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad 

tillväxt även 2020 

Andelen personer i arbetsför ålder minskar i för-

hållande till äldre och yngre, vilket betyder att färre 

måste försörja fler inom den kommunala sektorn 

framöver. Fler äldre och yngre ger ett ökat behov av 

verksamhet och av investeringar i nya förskolor, 

skolor och äldreboenden. Utvecklingen innebär 

också att konkurrensen om arbetskraften ökar, 

vilket också kan driva på löneutvecklingen.  

SKL menar att det finns tre sätt för kommunerna att 

finansiera gapet mellan minskade intäkter och 

ökade kostnader; genom effektiviseringar, 

skattehöjningar och ökade statsbidrag. Utmaningen 

måste mötas genom nya arbetssätt, ny teknik och 

förebyggande insatser. Staten behöver ta ett större 

ansvar för välfärdsbehoven. Det är viktigt att 

underlätta så att fler kan jobba heltid och några år 

till. 

Aktuellt i Katrineholms kommun 

Den budgetproportion som regeringen lämnade för 

2020 visar att Katrineholms kommun kan få ökade 

medel från bland annat de så kallade ”Nya 

välfärdsmiljarderna” samt fortsatt statsstöd för att 

minska och motverka segregation. Vidare beräknas 

statsbidraget för lärarassisteneter fördubblas samt 

statens stöd till Kulturskolan återinföras 

Katrineholms kommun fortsätter att växa med fler 

invånare och fler företag. En positiv utveckling, 

samtidigt som både förväntningar och krav på 

kommunal service, kommunikationer, trygg och 

välkomnande miljö, fritidsmöjligheter och tillgång till 

digital uppkoppling ökar. Kommunorganisationens 

största utmaningar för att möta ökande behov, 

förväntningar och krav är god framförhållning, 

tillgång till kompetens och en god ekonomi. Som led 

i detta arbetar kommunorganisationen med att 

samordna och effektivisera inom och mellan 

förvaltningarna.  

Satsning på nya lokaler fortsätter, bland annat 

planeras utbyggnad av förskolor och även nya 

idrottshallar. Kommunorganisationen förbereder sig 
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också för verksamhetsövertagandet av äldreboendet 

Dufvegården. Samtidigt som nya verksamhetslokaler 

planeras och håller på att byggas sker stora 

satsningar på stadens gator, torg och parker.  

Kommunen fortsätter att arbeta med utökad 

digitalisering. Detta märks främst genom att 

fullvärdiga e-tjänster prioriteras både för invånare 

men även inom organisationen. Bredbands-

utbyggnaden har gått enligt plan och det finns 

utrymme för ett omtag i centralorten. Tillgången till 

bredband ger möjlighet att fortsätta digitaliseringen 

för att öka tillgängligheten till den kommunala 

servicen.  

Flera förändringar i lagstiftning och regelverk 

påverkar de kommunala verksamheterna. En 

revidering av läroplan för förskolor har beslutats 

som innebär att förskolan är en del av skolväsendet. 

Även miljöbalkstaxan genomgår en revidering som 

innebär förenklingar och ökad tydlighet för 

verksamhetsutövare. Reformförändringar inom 

arbetsmarknadsområdet påverkar kommunens 

arbete. Arbetsförmedlingens reformering till att bli 

en kontroll- och analysmyndighet inverkar på 

kommunens verksamhet inom arbetsmarknad som 

ser en tydlig minskning i åtgärder. Detta gör att 

kommunen behöver lägga mer resurser inom detta 

område. Förslag på ändring i lagen om stöd och 

service till funktionshindrade (LSS) kan träda i kraft 

under hösten 2019. Denna lagändring innebär ett 

nytt åläggande för kommunen, vilket kan leda till 

ökade kostnader. 

Kommunorganisationen är påverkad av förändrade 

stadsbidrag. Inom skolan har statsbidrag för ökad 

jämlikhet och fritidshemssatsningen dragits in och 

statsbidrag för lågstadiesatsningen halverats. Ett 

mindre statsbidrag för lärarassistenter har tillförts. 

Även Lyckliga Gatornas lovverksamhet har påverkats 

av minskade statsbidrag.  

Katrineholms kommun har i grunden goda 

ekonomiska förutsättningar. Delårsrapporten visar 

att kostnaderna ökar inom flera områden, främst 

inom socialnämndens och vård- och omsorgs-

nämndens verksamhetsområden.  

För att bibehålla och förbättra kommunens 

ekonomiska förutsättningar krävs ett gemensamt 

förhållningssätt med en stramare verksamhets- och 

ekonomistyrning samt effektiviseringar och 

prioriteringar. Vidare behövs en öppenhet för 

otraditionella lösningar och att tekniska lösningar 

används fullt ut.  
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen 
försörjning 

Verksamhetsrapport 

Fler katrineholmare 

Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 visar 

att befolkningen i Katrineholms kommun har 

fortsatt att öka. Sedan årsskiftet har invånarantalet 

ökat med 209 personer. Totalt hade kommunen 

34 759 invånare per 30 juni. 

Växande och breddat näringsliv  

Det näringslivsfrämjande arbetet med företags-

besök, näringslivsråd och olika former av närings-

livsträffar har fortgått enligt plan. En process för 

destinationsutveckling har startats upp och 

fortsätter under 2020.  

Handelns omsättning har ökat och kommunens 

proaktiva arbete för att hitta nya etableringar 

fortsätter. Ett antal nyöppningar har skett och fler 

intressenter finns inom olika verksamhetsgrenar. 

Under året har också två nya företag godkänts att bli 

utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihets-

system (LOV). 

Katrineholms resultat när det gäller företagens 

bedömning av kommunens service i myndighets-

utövningen har förbättrats. När det gäller företagens 

upplevelse av bygglovshanteringen kom Katrine-

holm på fjärde plats i landet. Även i Svenskt 

Näringslivs undersökning av företagsklimatet har 

kommunens resultat förbättrats. 

Katrineholms Industrihus AB arbetar kontinuerligt 

med fastighetsutveckling för att möta nya och 

befintliga kunders krav och förväntningar på 

attraktiva lokaler. Under året har nya 

fjärrvärmeväxlare installerats i flera fastigheter för 

att effektivisera energianvändningen. I juni 

färdigställdes ett kontorshotell vid Mejerigatan. 

Inom Katrineholms Logistik Centrum (KLC) är arbetet 

klart med ett utökat trafiktillstånd för spåren till 

Lokstallarna. Besiktning av spårsystemet har genom-

förts och visade på ett ökat behov av underhåll på 

grund av ökad trafik, vilket åtgärdats. 

 

 

 

 

Funktionsutredningen tillsammans med Trafikverket 

och Region Sörmland är klar och visar på ett enklare 

alternativ till en förbättrad utfart norrut från KLC 

mot västra stambanan. En kapacitetshöjning har 

genomförts genom att en väg utmed det tidigare 

uppställningsspåret har byggts för att kunna börja 

lasta och lossa gods. 

Ökad sysselsättning och egen försörjning 

I mars infördes en processförändring så att den som 

ansöker om försörjningsstöd hos socialförvaltningen 

direkt får kontakt med en arbetsmarknadscoach 

inom Viadidakt, som gör en kartläggning av 

utbildning, arbetslivserfarenhet, hälsa, med mera. 

Kontakt tas även med Arbetsförmedlingen. Syftet är 

att få in ett arbetsmarknadsperspektiv direkt med 

fokus på att komma vidare till egen försörjning.  

De personer som anvisas till Viadidakt från Arbets-

förmedlingen är färre än föregående år, samtidigt 

som antalet deltagare från socialförvaltningarna 

ökar. Förändringen innebär fler deltagare som står 

längre ifrån arbetsmarknaden och som har större 

behov av stöd och insatser. Idag är de flesta 

personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd 

långt ifrån att vara anställningsbara på den reguljära 

arbetsmarknaden. Samtidigt har det har blivit 

svårare för deltagarna att bli aktuella för insatser 

hos Arbetsförmedlingen, dels för att den ökade 

digitaliseringen ställer högre krav på självständighet 

och dels för att Arbetsförmedlingen tar avsevärt 

färre beslut om insatser. Ett stort antal personer 

som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är 

registrerade “med förhinder”, vilket innebär att 

Arbetsförmedlingen inte arbetar aktivt med dem då 

bedömningen är att de saknar förutsättningar att ta 

del av insatser. Detta bidrar till att andelen deltagare 

som går vidare till arbete eller studier ligger kvar på 

samma nivå som förra året. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen upprätthålls 

främst via den särskilda samverkansplattform som 

har skapats mellan socialförvaltningen, Arbets-
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förmedlingen och Viadidakt. Den innebär att 

parterna träffas regelbundet kring individer för att 

möta upp deras individuella svårigheter och behov. 

Överenskommelsen har förlängts till 31 december 

2019, men i nuläget kan Arbetsförmedlingen inte 

svara på vad som sker därefter. 

Ytterligare faktorer som ökar det ekonomiska 

biståndet är inflyttningar till kommunen där andra 

kommuner har godkänt för höga hyresnivåer. Ett 

arbete behöver påbörjas för att klargöra läget i 

Katrineholm med högsta godtagbara hyreskostnad. 

Det finns även en stor målgrupp med unga vuxna i 

åldern 18-25 år som insatser behöver fokusera på 

framöver för att förhindra långvarigt bidragsbehov. 

Som ett led i arbetet med att få fler personer 

anställningsbara och till egen försörjning har 

Viadidakt genomfört en kortutbildning inom vård 

samt en utbildning inom lokalvård i samverkan med 

berörda förvaltningar och näringslivet. Av de 16 

deltagarna i vårdutbildningen, åtta kvinnor och åtta 

män, fick sex personer anställning inom vården 

under sommaren, fem kvinnor och en man. Av de 14 

deltagarna i lokalvårdsutbildningen, fem kvinnor och 

nio män, fick endast en person anställning efter 

utbildningens avslut, vilket enligt arbetsgivarna 

främst berott på otillräckliga kunskaper i svenska. 

Resultatet har analyserats och erfarenheterna 

används i utformningen av andra insatser. 

I maj avslutades EU-projektet KVISK (Kreativa vägar 

till integration och sysselsättning genom kultur) som 

pågått sedan 2017. Övergripande mål var att hitta 

en etableringsväg för nyanlända kulturarbetare och 

resultaten har varit över förväntan. Projektet har 

synliggjort målgruppen nyanlända kulturarbetare 

och visat att de har goda möjligheter till etablering 

med hjälp av anpassade åtgärder. Under 

projekttiden har KVISK haft kontakt med totalt 123 

nyanlända kulturarbetare varav 65 varit inskrivna 

deltagare som fått stöd genom introduktion och 

praktik. Deltagarna har varit nöjda och projektet har 

bidragit till att de fått ett professionellt kontaktnät 

och kommit närmare ett yrke inom kulturområdet 

på den svenska arbetsmarknaden. En metod för att 

bemöta och introducera nyanlända kulturarbetare 

har utarbetats, som nu sprids utanför projektet. 

Samtliga ungdomar som ansökte om plats fick 

möjlighet till feriejobb under sommaren, det vill säga 

totalt 281 ungdomar i Katrineholm. 
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Resultatmål Kommentar 

 Invånarantalet ska öka 

till minst 35 500 

personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 
 

Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 visar att befolkningen i 

Katrineholms kommun har fortsatt att öka. Totalt hade kommunen 34 759 

invånare per 30 juni. Invånarantalet har ökat med 209 personer sedan 

årsskiftet, vilket innebär att tillväxttakten under perioden överträffat den 

nivå som krävs för att målet ska kunna nås i slutet av mandatperioden. 

 Förbättrat 

företagsklimat 

KS, BMN, KIAB 
 

Katrineholms resultat när det gäller företagens bedömning av kommunens 

service i myndighetsutövningen har förbättrats enligt mätningen Insikt 2018 

som presenterades i april. Även i Svenskt Näringslivs undersökning av 

företagsklimatet har kommunens resultat förbättrats och det 

sammanfattande omdömet uppgick i årets mätning till 3,9. Målsättningen är 

att kommunen ska få minst 4,0 i omdöme. 

 Växande och breddat 

näringsliv 

KS 
 

Nyföretagandet under årets sju första månader låg på ungefär samma nivå 

som föregående år. Handelns omsättning har ökat. Det proaktiva arbetet för 

nya etableringar fortsätter; ett antal nyöppningar har skett och fler 

intressenter finns. Under året har också två nya företag godkänts att bli 

utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

 Fler unga 

entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 
 

Prognosen för 2019 är att andelen gymnasieelever som driver UF-företag 

kommer att ligga kvar på samma nivå som föregående år. Det är en relativt 

låg andel av unga (16-34 år) som driver företag i Katrineholms kommun. 

Viadidakts Ungdomstorg samarbetar med Sörmlands Sparbank och 

Nyföretagarcentrum i syfte att motivera unga till att bli entreprenörer. 

 Fler arbetstillfällen 

KS 
 

Som indikator används förvärvsarbetande dagbefolkning, som visar antal 

förvärvsarbetande i kommunen oavsett var de bor. Det senast tillgängliga 

utfallet är från 2017. Jämfört med föregående år hade utfallet ökat med 3,2 

procent. 

 Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, 

KFAB 
 

Arbetslösheten har minskat i Katrineholm, både för kvinnor och män. 

Förvaltningarna arbetar för att öka sysselsättningen genom att erbjuda olika 

former av praktikplatser, åtgärds/arbetsmarknadsanställningar och 

utbildningsanställningar. Inom Viadidakt ges praktikanter plats i 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet samt matchas ut på externa 

placeringar. Vuxenutbildning i olika former bidrar också till ökad 

anställningsbarhet. En utbildningssatsning med vårdinriktning för personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden har genomförts och under 

sommarperioden har ett antal av deltagarna arbetat inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

 Ökad övergång från 

försörjningsstöd till 

egen försörjning 

SOCN, VIAN 
 

Viadidakt bedömer att andelen deltagare som under 2019 börjat arbeta eller 

studera efter avslutad insats kvarstår på ungefär samma nivå som 

föregående år. Bland kvinnor är det fler som gått vidare till arbete men färre 

till studier än föregående år. För männen är utvecklingen den motsatta, 

färre har gått vidare till arbete och fler till studier. En fortsatt prioriterad 

uppgift är att möta upp målgrupper med ohälsa, låg utbildningsnivå och 

otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma 

sig arbetsmarknad och studier. 

 Minskade kostnader 

för utbetalt 

försörjningsstöd 

SOCN 
 

Kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd har ökat under första 

halvåret 2019 jämfört med motsvarande period föregående år. 
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Attraktiva boende- & livsmiljöer 
 

Verksamhetsrapport 

Ökat bostadsbyggande 

För tillfället pågår byggnation av cirka 300 nya 

bostäder med en variation av upplåtelseformer och 

bostadstyper. De planer som har vunnit laga kraft 

under de senaste åren håller nu på att bebyggas, 

exempelvis Djulö Backar, Havsörnen, Alen, Pionen, 

Ragnars gärde, Forssjökvarn, Djulökvarn, Trolldalen 

samt det nya äldreboendet Dufvegården. Därutöver 

blir det nya bostadshuset i kvarteret Palmen 

inflyttningsklart hösten 2019. 

Under första halvåret har detaljplaner för cirka  

100 bostäder antagits, varav en detaljplan med  

80 bostäder har blivit överklagad. Under hösten 

kommer detaljplaner som möjliggör ytterligare 250 

nya bostäder (Abborren, Luvsjön, Lövkojan) att lyftas 

upp för beslut i kommunfullmäktige. 

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd 

I mars invigdes det andra av de två konstverken Det 

stora i det lilla i Talltullen. Det första av verken har 

utsatts för skadegörelse och kommer att repareras 

under hösten. Muralmålningen som planerades till 

2019 kommer inte att ske förrän 2020 och då i form 

av en muralfestival med flera konstnärer. 

En tillbyggnad av stadsparkens restaurang har 

färdigställts. Tillbyggnaden, som kallas orangeriet 

och binder samman restaurangen med scenen, har 

åretruntstandard och ger möjlighet att servera 

ytterligare 50 matgäster. I Sveaparken har ytterligare 

en etapp av ombyggnaden slutförts. 

Under året har många av Katrineholms kommuns 

almar drabbats av almsjukan. En inventering är 

genomförd och cirka 40 träd kommer att tas ner 

under hösten, vilket kommer påverka stadsbilden. 

Servicepunkterna i Julita, Björkvik och Valla är nu väl 

fungerande och ger ytterligare möjligheter för invå-

nare på landsbygden att komma nära kommunens 

förvaltningar. Samarbetet med de lokala 

föreningarna och affärsinnehavarna ska fortsätta att 

utvecklas. 

 

 

 

Trygga offentliga miljöer 

Det brotts- och skadeförebyggande arbetet är nu 

samlat i Rådet för trygghet och säkerhet där 

samverkan sker med polisen. En ny samverkans-

överenskommelse med polisen har formulerats och 

medborgardialoger har genomförts.  

Informationsinsamling, lägesbild och analys av 

lokala problembilder är avgörande för att kunna 

sätta in rätt åtgärder för att skapa trygga miljöer. 

Detta arbete har systematiserats genom införandet 

av metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). 

EST syftar till att genom samverkan öka tryggheten i 

den offentliga miljön och motverka brott. För att 

förebygga och hantera hot och våld mot kommunen 

och personer inom den kommunala verksamheten, 

har ett förslag till arbetsflöde och utbildningsplan 

arbetats fram.  

Med anledning av ny mandatperiod och nationella 

överenskommelser om kommunernas arbete med 

krisberedskap och civilt försvar, pågår revidering av 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån 

analysen kommer övriga styrdokument och struktur 

att revideras. Parallellt med revideringen av kris-

beredskapsarbetet pågår analys, uppbyggnad och 

utformning av säkerhetsskyddet. Analysen ska leda 

fram till vad som är skyddsvärt i kommunen och 

som har bärighet på Sveriges säkerhet, samt vilka 

skyddsåtgärder kommunen behöver vidta. 

Varje år säkerhetsbesiktigas kommunens lekplatser, 

aktivitetsparker och utegym. Anmärkningar åtgärdas 

efter allvarlighetsgrad men behov av fortsatt 

upprustning kvarstår.  

Under våren och sommaren har det varit flera 

anlagda bränder och skadegörelse på leder, broar 

och badplatser. Skadegörelse och oroligheter har 

förekommit även vid Backavallen under tider då det 

inte är verksamhet på området. Oroligheterna har 

även påverkat arbetsmiljön negativt. En åtgärdsplan 

har tagits fram tillsammans med säkerhetschef och 

polis. 
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För att öka trygghet och trivsel har KFAB rustat upp 

och förbättrat utemiljöerna i kvarteren Pantern och 

Sågen. Exempel på åtgärder är fler och bättre 

mötesplatser för aktiviteter och gemenskap, ny 

lekutrustning, säkrare förvaring av cyklar samt 

förstärkt och energieffektivare belysning.  

Antalet larm till räddningstjänsten har minskat 

jämfört med förra året. I början av året flyttade 

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) in i nya 

lokaler vid väg 56 strax norr om Katrineholms tätort. 

Den nya brandstationen är ett stort lyft för 

räddningstjänsten, genom ett bättre läge och teknisk 

uppgradering med bland annat automatisk 

tvättanläggning. Brandstationen invigdes med ett 

publikt öppet hus som var välbesökt och uppskattat.  

Ett av VSR:s mål är att öka enskildas kunskap och 

förmåga. Antalet utbildade har ökat jämfört med 

förra året. Det har inte genomförts några hembesök 

men dessa återupptas under hösten. Syftet är att 

informera om vikten av brandvarnare och minska 

risken för bostadsbränder. 

Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett 

ständigt arbete mot färre olyckor samtidigt som 

kraven på den enskilda kommunens förmåga till 

räddningsinsats ökar i takt med att samhället 

utvecklas och förändras. I april startade VSR 

samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland 

(RTÖG) gällande högre ledning, vilket ökar 

verksamhetens effektivitet och kvalitet samt bidrar 

till ökad trygghet och säkerhet. VSR ingår också i ett 

samarbete mellan Östergötland, Kalmar, Kronoberg, 

Blekinge och Jönköpings län.  Syftet är att ha en 

struktur för samverkan mellan länen vid stora 

händelser. 

Säker och funktionell infrastruktur 

Som ett led i att öka resandet med cykel och till fots 

har kampanjen ”Gå och cykla till skolan” förberetts. 

Syftet är att främja barn och ungas hälsa, bättre 

miljö samt ökad trafiksäkerhet i elevernas närmiljöer 

och kring skolorna.  

Kommunerna i Sörmland ska tillsammans med 

Region Sörmland införskaffa egna fordon för 

regional tågtrafik. Tester pågår under 2019 för 

anpassning till svenskt klimat. 

Resandet med både landsbygds- och stadstrafiken 

har ökat jämfört med förra året, undantaget i juni 

och juli. Katrineholms kommun har både i år och 

förra året erbjudit personer över 65 år fria resor på 

de lokala busslinjerna under sommarmånaderna. En 

utvärdering kommer genomföras under hösten. Det 

lägre resandet under sommaren jämfört med förra 

året kan till största delen förklaras med att 

skolelever genom ett riktat statsbidrag hade fria 

bussresor sommaren 2018. Variationer i antal 

bussresenärer förekommer mellan åren, men sett 

över en längre period har antalet resenärer ökat.  

Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs med 

fossilfria bränslen. Det nya trafikavtalet har 

resulterat i att elbussar körs på samtliga tätortslinjer 

i Katrineholm från och med mitten av augusti 2019. 

Byggnationen av parkeringshuset på norr och 

exploatering av kvarteret Pionen har medfört behov 

av ett flertal nya tillfälliga parkeringsplatser som 

stod klara vid halvårsskiftet. 

Arbetet med ombyggnaden av den gamla 

genomfarten till så kallad stadsgata pågår på 

Vasavägen. Etapp 1 har färdigställts under året 

liksom även ombyggnaden av Drottninggatan. 

Kostnaden för vinterväghållningen under årets 

första månader var hög. Det beror på 

väderförhållanden, men också på ett dyrare avtal för 

vinterväghållning samt försök med sopsaltning. 
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Resultatmål Kommentar 

 Fler bostäder, med 

variation mellan olika 

bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 
 

Under året har tre detaljplaner som möjliggör 25 bostäder vunnit laga kraft. 

Ytterligare en detaljplan som skulle möjliggöra byggnation av 80 lägenheter 

har antagits men har överklagats. Under första halvåret har fyra 

enbostadshus färdigställts. Flera byggnationer kommer att färdigställas 

under andra halvåret, varav flertalet hyresrätter. 

 Tryggare offentliga 

miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, VON, 

KFAB, KIAB, VSR 
 

Många aktiviteter har genomförts och pågår för ökad trygghet. BROSK har 

ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet och omfattar nu även 

krisberedskap och kommunens arbete med civilförsvar. En ny 

samverkansöverenskommelse med polisen är framtagen. Den lokala 

ordningsstadgan har justerats till att förbjuda tiggeri på allmän plats i 

centrala Katrineholm. Revidering pågår av risk- och sårbarhetsanalys samt 

krisledningsorganisation och en ny säkerhetsskyddsanalys genomförs. 

Under krisberedskapsveckan genomfördes en informationsinsats 

tillsammans med frivilligorganisationer. Till ökad säkerhet och trygghet 

bidrar också det löpande arbetet med bland annat ren och fin utemiljö, 

klottersanering, halkbekämpning och trygghetsvandringar. Arbetet med 

tillsyn av trafikfarliga häckar har intensifierats. 

 Resandet med cykel 

och till fots ska öka 

KS, STN 
 

En indikator på hur gång- och cykelresandet utvecklas är mätningen av 

passerande i Lövatunneln. Utfallet för första halvåret 2019 visar att 

cykelpassagerna har ökat med 9 procent medan gångpassagerna har 

minskat något jämfört med motsvarande period förra året. Arbetet för att 

främja ett ökat resande med cykel och till fots pågår enligt plan. Under våren 

har också planering pågått inför tävlingen och kampanjen ”Gå och cykla till 

skolan” som genomförs under hösten. Syftet är att inspirera Katrineholms 

skolor att delta och att fler elever ska gå eller ta cykeln till skolan. 

 Resandet med buss 

och tåg ska öka 

KS 
 

Under perioden januari till och med augusti 2019 har bussresandet ökat 

med både stadstrafiken och landsbygdstrafiken jämfört med motsvarande 

period föregående år. Under sommaren erbjöd Katrineholms kommun för 

andra året i rad avgiftsfria resor för pensionärer. Bussresandet har ökat 

även bortsett från de avgiftsfria resorna. Även tågresandet fortsätter att 

utvecklas positivt. 

 Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 
 

Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning pågår enligt plan. Under 

2018 och fram till delåret 2019 har det byggts totalt 17 säkra GCM-passager. 

 Alla katrineholmare 

ska erbjudas 

fiberbaserat bredband 

senast 2020 

KS 
 

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2018 och visar en kraftig 

ökning av andelen hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband jämfört 

med föregående år, särskilt i glesbygd. Katrineholms kommun är den 

kommun i Sverige där anslutningsgraden på landsbygden har ökat mest. 

Anslutningsgraden i hela kommunen var 87 procent. Andelen hushåll i 

kommunen som har möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband var 

97 procent. Under 2019 har utbyggnaden fortsatt. 
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En stark & trygg skola för bättre 
kunskaper 

Verksamhetsrapport 

Plats för fler barn och elever 

I kvarteret Örnen har en ny förskola med fyra 

avdelningar uppförts. Byggnaden är byggd i enlighet 

med konceptet att bygga flexibla lokaler som lättare 

kan anpassas till förändrade behov. Den tidigare 

förskolan Örnen har rivits.  

Diskussioner med länsstyrelsen kring kulturmiljö 

resulterade i en längre planprocess än beräknat för 

den nya skolan i kvarteret Järven. Planen befinner 

sig nu i antagendeskedet. 

Detaljplanen för den nya skolan på norr har flyttats 

fram. Förseningen beror på att grundförhållandena 

är sämre än den översiktliga undersökningen 

antydde. 

Kunskapsfokus, trygghet och studiero 

Under 2018 togs en handlingsplan för förskolan 

fram för att förbättra arbetsmiljön för chefer, barn 

och personal och stärka kvaliteten i verksamheten. 

Under 2019 har barngruppernas storlek minskat. 

Även sjukfrånvaron minskar. Parallellt med denna 

positiva utveckling har andelen utbildade förskol-

lärare minskat. Behörig personal har fördelats på 

fler barngrupper. Med den ökade ambitionsnivån i 

nya läroplanen är situationen långt ifrån tillfreds-

ställande. Mot bakgrund av detta bedöms inte målet 

"Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" nås 

fullt ut. 

Målet "Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat" nås inte läsåret 2018/19. I de 

kommunala 7-9 skolorna har både andelen elever i 

årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolans 

yrkesprogram och meritvärdet minskat jämfört med 

föregående år. Många elever har haft en god 

kunskapsutveckling men inte nått upp till betyg E. 

Medan resultaten för grundskolans senare år 

försämrades ökade måluppfyllelsen för elever i 

årskurs 3. I årskurs 6 ökade meritvärdet samtidigt 

som andelen elever som når alla mål har minskat. 

Insatser för förbättra resultaten tas fram genom 

analyser på individ-, grupp- och skolnivå och är en  

 

 

 

 

del i det systematiska kvalitetsarbetet ViSKA. 

Exempel på åtgärder är koncentrationsläsning i 

matematik, svenska/svA och engelska samt lovskola.  

En ny organisation för sommarskolan har införts där 

bildningsförvaltningen är ansvarig. Arbetet med att 

sprida information om sommarskolan försenades, 

vilket resulterade i färre elever från grundskolan.  

På gymnasienivå hade sommarskolan fler elever. 

Socialnämnden ser fortsatt goda resultat för de 

familjehemsplacerade barnen som är med i 

SkolFam. Elva barn är inskrivna, vilket är den fulla 

kapaciteten. Kollektivet HVB och Klivet stödboende 

har under året utvecklat samarbetet med mentorer 

på gymnasieskolan för att tidigare fånga upp 

ungdomarnas behov av stöd för en fungerande 

skolgång. 

Elevenkäten våren 2019 visar att andelen elever som 

känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå 

som 2018. I årskurs 9 har tryggheten ökat något. 

Fortfarande känner dock var femte elev olika grad av 

otrygghet i skolan och fortsatta insatser behövs. 

Pågående insatser är bland annat nolltolerans mot 

skojbråk och våldsförebyggande arbete med fokus 

på värdegrund. 

För att öka tryggheten i förskolan och skolan pågår 

också ett arbete med att se över det interna skyddet 

som bland annat omfattar brandskydd, larmsystem, 

brottsförebyggandearbete, utemiljö, försäkrings-

skydd med mera. Revidering av det systematiska 

brandskyddsarbetet pågår. Riskinventering, 

åtgärder, revidering av utrymningsrutiner, utbildning 

av personal och utrymningsövningar har genomförts 

i stora delar av bildningsförvaltningens verksamhet. 

Mat och hälsa för goda studieresultat 

Under våren påbörjades ett arbete kring att främja 

och peppa till hälsosamma mat- och fikavanor under 

devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra bra 

val”. Utgångspunkten är den vetenskapliga metoden 

”nudging” som innebär att uppmuntra och påminna 
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människor om att göra mer medvetna val samt att 

göra det lätt att göra rätt. Ett koncept kring ”må bra 

fika” är under framtagande. 

Måltidsmiljön vid Järvenskolorna är fortsatt orolig. 

Problem med schemaläggning har bidragit till en 

stökig miljö då många elever kommer samtidigt till 

restaurangen. En åtgärdsplan för att förbättra 

måltidsmiljön har tagits fram. 

För att ge fler barn och ungdomar möjlighet till 

rörelse såväl under skoltid som på fritiden har en 

multisportarena uppförts vid Sandbäcksskolan. 

Utbildning för jobb eller fortsatta studier 

Volymökningen har avstannat inom grundläggande 

och gymnasiala studier för vuxna. Framförallt i 

Vingåker har det skett en minskning av antalet 

ansökningar, vilket medför färre kursstarter i 

Vingåker. Ett arbete har inletts för att bredda 

marknadsföringen av möjligheten till studier inom 

vuxenutbildningen. Viadidakt har också infört 

tioveckorskurser för att möta önskemål om att mer 

koncentrerat och snabbt kunna studera färre 

ämnen. 

Inom svenska för invandrare (SFI) är volymerna 

fortfarande stora. Ett arbete för att öka genom-

strömningen och förbättra måluppfyllelsen inom  

SFI är påbörjat. Till åtgärderna hör förbättrade 

individuella studieplaner med tydliga beslut om 

antal studieveckor för eleverna, studie- och yrkes-

vägledning samt utveckling av rutiner och analyser 

av resultat. Kring elever på de lägre studievägarna 

som har varit i SFI-undervisning länge stärks 

samverkan med arbetsmarknadsenheten. Syftet är 

att hitta alternativa vägar till ökad progression och 

måluppfyllelse. 

I projektet "Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete" (DUA) startade under våren en ny utbildning 

med inriktningen vård. Målgruppen är nyanlända 

och utrikesfödda. Vid halvårsskiftet deltog 16 elever i 

det jobbspåret. Planen var att starta ett barnskötar-

spår till hösten, men förändrade förutsättningar gör 

det nödvändigt att skjuta på starten. Dialog pågår 

om vilka kompetensförsörjningsbehov som kan 

matchas med målgruppens förutsättningar. 

Allt fler studenter använder sig av Campus 

Viadidakts lokaler. Pågående utbildningar är 

grundskollärare, förskollärare, redovisningskonsult, 

fastighetsingenjör och byggproduktionsledare. 

Under våren avslutades en förskollärarutbildning 

med sju elever, alla kvinnor. Samtliga hade arbete 

innan avslut. Till höstens utbildningsstarter var det 

många sökande till utbildningen medicinsk 

sekreterare, till elva platser var det över 80 

ansökningar. 
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Resultatmål Kommentar 

 Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN 
 

En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs 

i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv 

utveckling. Samtidigt sjunker andelen förskollärare vilket påverkar barnens 

möjlighet att utvecklas i förskolan. 

 Fler elever ska klara 

målen i grundskolan 

och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 
 

Aktuella utfall när det gäller elevernas resultat i årskurs 3, 6 och 9 kommer 

att redovisas i årsredovisningen. Bedömningen är att målet inte kommer att 

nås då måluppfyllelsen för årskurs 9 var lägre läsåret 2018/19 än 

föregående år. Även lästesterna i årskurs 1 visade försämrade resultat 

jämfört med föregående år. 

 Fler elever ska klara 

målen i 

gymnasieskolan och nå 

höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 
 

Aktuella utfall när det gäller elevernas resultat kommer att redovisas i 

årsredovisningen. En preliminär bedömning är att måluppfyllelsen för 

eleverna i Katrineholms kommuns gymnasieskolor har utvecklats positivt 

både när det gäller andel som tar examen och betygspoäng. Den senast 

tillgängliga statistiken avseende gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen 

16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan, visar på en minskning för 

både flickor och pojkar. 

 Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 
 

Tryggheten bland eleverna i årskurs 9 har ökat medan den ligger kvar på 

samma nivå som i föregående mätning för eleverna i årskurs 6. Fortfarande 

känner sig omkring 20 procent av eleverna otrygga i skolan. En mängd olika 

aktiviteter pågår för att öka tryggheten, exempelvis aktivt 

värdegrundsarbete. Revidering pågår också av skolornas och förskolornas 

systematiska brandskyddsarbete. 

 Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna ska 

stärka barns och 

elevers hälsa och 

studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, 

KFAB 
 

Ett kommunövergripande arbete pågår kring att främja och peppa till goda 

hälsosamma mat- och fikavanor under devisen ”I Katrineholm ska det vara 

lätt att göra bra val”. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i 

grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa samt 

matematik. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens 

val. 

 Fler studerande ska 

klara målen i 

kommunal 

vuxenutbildning 

VIAN 
 

Måluppfyllelsen kommer följas upp i årsredovisningen. Flera åtgärder pågår. 

Genom att erbjuda flexibla studieformer, både platsbundet och på distans, 

tas hinder för att kunna studera bort. Möjlighet till extra stöd i studierna 

finns, även för distanselever. Under första halvåret har antalet producerade 

verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen minskat, vilket 

delvis kan förklaras av en fortsatt högkonjunktur och därmed färre 

deltagare. 

 Fler ska gå vidare till 

studier på 

eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 
 

Måluppfyllelsen för elever i gymnasieskolan ökar, särskilt för kvinnor, och 

därmed ökar också möjligheten att studera vidare på eftergymnasial nivå. 

Nyttjandet av Campus Viadidakt för eftergymnasiala studier ökar, särskilt 

bland kvinnor. 
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Trygg vård & omsorg 
 

Verksamhetsrapport 

Plats för fler som behöver omsorg och stöd 

Arbetet med att uppföra Dufvegården, ett nytt 

särskilt boende för äldre, pågår. Projektet är 

omfattande och ska förutom fler boendeplatser 

även bidra till en bra arbetsmiljö för personalen. 

Målet är att det nya äldreboendet ska stå klart för 

inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. 

Trygghet, delaktighet och livskvalitet 

I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja 

utförare av hemtjänst bland de företag som 

godkänts av vård- och omsorgsnämnden. I april 

hävdes avtalet med en av utförarna. Den aktuella 

utföraren hade relativt få brukare och processen 

kunde ske på ett ordnat sätt för berörda mottagare 

av hemtjänst. Det inträffade understryker vikten av 

att löpande arbeta med uppföljning av utförare av 

hemtjänst både för att säkerställa att dessa lever 

upp till ställda krav och för planeringen av den egna 

verksamheten. 

Med utgångspunkt från fjolårets erfarenheter har 

arbetet med att rekrytera och skola in sommar-

vikarier utvecklats. Bemanningssituationen har 

överlag varit stabilare denna sommar, vilket varit 

positivt för både brukare och medarbetare. 

Hemgång från sjukvården ska kunna ske inom tre 

dagar från det att en patient är utskrivningsklar. 

Under året har efterfrågan på mer avancerad 

sjukvård i hemmet ökat. Det ställer krav på 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling i 

hela organisationen, men framför allt inom 

sjuksköterskegruppen.  

Inom särskilt boende äldre framträder en ny grupp 

resurskrävande brukare. Det rör sig om ett fåtal 

individer med behov och beteendemönster som 

medför en tydlig utmaning för verksamheten. 

Verksamheten arbetar aktivt för att förebygga hot 

och våld och minska riskerna i arbetet. Målet är att 

säkerställa en god omvårdnad anpassad för dessa 

och andra brukare samt en trygg arbetsmiljö. 

 

 

 

Efter tillsynsbesök av Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) i april har IVO gett besked att 

ärendena avslutats, då det inte uppmärksammats 

några brister inom de områden som tillsynen 

omfattade. IVO bedömer att det systematiska 

kvalitetsarbetet har utvecklats och att arbetet kring 

anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah har 

förbättrats.  

På uppdrag av kommunens revisorer har en 

revisionsbyrå granskat om vård- och omsorgs-

nämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning 

och ledning av äldreomsorgen. Granskningen 

fokuserade bland annat på riktlinjer och rutiner för 

myndighetsutövning samt former för uppföljning av 

fattade beslut.  

Ett arbete för att implementera och förstärka värde-

grundsarbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen 

har påbörjats och en utbildningssatsning för all 

personal förbereds.  

Vårens mätning av nattfastan i särskilt boende för 

äldre visade på det bästa resultatet sedan mätningar 

startade. Målet är att nattfastan, det vill säga tiden 

mellan en dags sista mål och följande dags första 

mål, inte ska överstiga 11 timmar. En tydligare 

ansvarsfördelning för sjuksköterskor, enhetschefer 

och dietister har arbetats fram.  

Den planerade implementeringen av 10-rätters-

system för matlådorna till brukare inom 

hemtjänsten har senarelagts till första kvartalet 

2020, med anledning av att produktionen kommer 

att flyttas från Vingåker till Katrineholm. 

Sociala insatser för att minska utsatthet och 

utanförskap 

En kartläggning av kommunens föräldraskapsstöd 

har genomförts. Syftet var att visa vad som görs och 

att inventera vilka behov som finns bland 

invånare/föräldrar och inom förvaltningarna. 

Bakgrunden är att regeringen har fattat beslut om 

en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet 
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med målsättningen att alla föräldrar ska erbjudas 

stöd under barnets hela uppväxt. 

Familjecentralen startade sin verksamhet i januari. 

På familjecentralen finns en familjestödjare som 

erbjuder enskilt samtalsstöd. Familjecentralen har 

under våren genomfört ett kulturanpassat 

föräldrastödscafé för att ge somaliska föräldrar 

möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov 

och det svenska samhället. 

En tendens är att kriminellt och annat socialt 

nedbrytande beteende bland unga har sjunkit i ålder 

från högstadiet till övre mellanstadiet. För att 

förebygga tidiga sociala problem och informera om 

vilket stöd som finns har fältassistenter och 

ungdomsbehandlare gjort klassrumsbesök i alla 

årskurs 6 inom kommunen. Gruppverksamhet för 

barn och unga som växer upp med föräldrar med 

missbruk eller psykisk ohälsa har genomförts för 

både yngre barn och tonåringar. Även föräldra-

utbildningar har genomförts, uppdelat i grupper 

efter barnens ålder.  

Lyckliga Gatornas öppna fritidsverksamhet för barn 

och unga har under de lov som inte är sommarlov 

begränsats på grund av indragna statbidrag. För 

loven under hösten har finansiering säkrats genom 

sponsorer/samverkanspartners. Årets gatufester har 

lockat både fler besökare och en större bredd av 

aktörer som vill medverka. Gatufesterna ger 

synergieffekter där samarbeten som påbörjats kring 

gatufesterna fortsätter även efter genomförandet. 

I juni fastställde KFAB policyn ”Granntrygghet mot 

våld och hot i nära relation”. Som fastighetsägare 

eftersträvar bolaget att tillsammans med hyres-

gästerna agera för ett tryggare samhälle för alla. 

KFAB har också antagit en reviderad policy gällande 

sponsring, med ett mer tydligt uppdrag att stödja 

barn- och ungdomsverksamhet. Ett exempel är 

sponsringen av en fotbollsskola där Värmbols FC 

under en sommarvecka erbjöd boende i 

Nävertorpsområdet heldagsaktiviteter. 

En rad aktiviteter för att färre barn och unga ska ut-

sättas för risk att skadas till följd av eget eller andras 

bruk av tobak, alkohol eller narkotika genomförs 

under året. En kommunövergripande ANDTS-grupp 

planerar och följer upp insatser. ANDTS står för 

alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.  

Inför valborg och skolavslutning genomfördes en 

informations - och antilangningskampanj i 

samverkan med polisen utifrån den nationella 

kampanjen ”Tänk om”. Informationsinsatser har 

också genomförts inför den nya tobakslagens 

ikraftträdande den 1 juli 2019.  

I samband med kampanjen "Spela roll", som 

initieras av Central-förbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, ordnade Familjecentralen ett 

öppet hus där socialförvaltningen informerade om 

stöd och hjälp vid missbruk. Syftet var att sprida 

kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion 

påverkar barn negativt. 

Under sommaren erbjöds gymnasieungdomar 

feriearbete som ANDTS-ambassadör. Syftet var att 

öka kunskapen kring det förebyggande ANDTS-

arbetet och genom ungdomarnas delaktighet få nya 

tankar och idéer inom det förebyggande arbetet.  

Antalet externa placeringar gällande missbruk har 

minskat under första halvåret 2019, jämfört med 

motsvarande period förra året. Däremot har det 

skett en ökning av externa skyddsplaceringar på 

grund av våld i nära relation samt hedersrealterat 

våld. 

Personer som ansöker om missbruksbehandling 

informeras alltid om den behandling som erbjuds på 

hemmaplan genom socialnämndens öppenvård och 

öppet intag till behandling på Vårnäs. I juli hade 

Katrineholm fyllt sina avtalade vårddygn på Vårnäs. 

Även Mercur har haft ett högt inflöde. 

Öppenvårdens utökning med CRA-behandling 

innebär att fler kan erbjudas öppenvård och att 

enskildas behov kan matchas och tillgodoses i högre 

omfattning än tidigare. CRA är en manualbaserad 

metod för missbruk eller beroende av alkohol eller 

narkotika. Flera av dem som erbjudits CRA kunde 

annars ha varit aktuella för externa placeringar. 

En målgrupp som ökat något är personer 19-35 år 

som börjat missbruk i 12-13 års ålder och som har 

både psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik. 

En annan målgrupp som ökat något är personer 

över 55 år som har ett flerårigt missbruk bakom sig 

där konsekvenserna av missbruket lett till både 

fysiska, psykiska och sociala problem. Samverkan 

kring personer med samsjuklighet behöver utvecklas 

ytterligare mellan berörda förvaltningar. 

Antalet sociala kontrakt har minskat något medan 

antalet hyresgarantier har ökat. Under våren 

flyttades alla vuxna som har stöd i sitt boende till att 

organisatoriskt hanteras av samma enhet inom 

socialförvaltningen. Det har lett till mer flexibla 

lösningar för att undvika externa placeringar. 

Den länsgemensamma socialjouren startade upp i 

mitten av mars. Det är betydligt färre ärenden som 

aktualiseras till den länsgemensamma jouren i 

jämförelse med när socialförvaltningen hade 

beredskapsjour.  
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Resultatmål Kommentar 

 Fler brukare inom vård 

och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring 

bemötande, 

förtroende och 

trygghet 

KS, VON, KFAB 
 

Aktuella utfall när det gäller brukarnas bedömning av bemötande, 

förtroende och trygghet kommer att redovisas i årsredovisningen. De 

senaste årens brukarundersökningar visar att brukare generellt upplever att 

de får ett bra bemötande, att de känner förtroende för personalen samt att 

de känner sig trygga med den omsorg och det stöd de får. Upphandling av 

trygghetslarm pågår. 

 Ökade förutsättningar 

för aktiviteter för 

brukare inom vård och 

omsorg 

KULN, VON 
 

Ett gott samarbete med frivilliga ger goda förutsättningar för en bredd av 

olika aktiviteter och kulturupplevelser. I dagsläget finns ca 90-100 friviliga 

nätverkare med spridning inom äldreomsorgens verksamheter. Samtliga 

enheter inom särskilt boende äldre erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i 

veckan. 

 Måltiderna inom vård 

och omsorg ska 

utvecklas 

STN, VON 
 

Flera insatser har genomförts under perioden för att utveckla arbetet runt 

mat och måltider, bland ett arbete med måltidsvärdar. Vårens mätning av 

nattfasta i särskild boende visar på förbättrade resultat. När det gäller de 

äldres bedömning av måltiderna kommer aktuellt utfall redovisas i 

årsredovisningen. 

 Stärkt patientsäkerhet 

inom vård och omsorg 

VON 
 

En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en 

stärkt patientsäkerhet. Denna samverkan har utvecklats, bland annat när 

det gäller samordnad individuell plan (SIP) som är en planering på 

individnivå som tydliggör vem som ansvarar för vilken del i vården och 

omsorgen efter utskrivning från sjukvård. Internt pågår ett 

utvecklingsarbete kring upprättande av journal och vårdplan. 

 Ökad möjlighet till 

delaktighet och 

inflytande 

SOCN, VON 
 

Resultaten från de senaste brukarundersökningarna inom äldreomsorg och 

funktionsstöd visar att det finns fortsatt behov av utvecklingsarbete kring att 

öka brukarnas känsla av delaktighet. 

 Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 
 

Under perioden har socialförvaltningen genomfört två anhörighelger och en 

öppen föreläsning för anhöriga. En ny insats har startat, anhörigstöd till 

unga som har föräldrar med missbruk.  

Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd har ökat utbudet med olika 

utbildningar och aktiviteter utifrån framkomna behov. Därutöver har 

respektive verksamhetsområde skapat en handlingsplan utifrån den 

länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga. Stöd till anhöriga ska ges 

inom alla verksamheter. 

 Förebyggande och 

tidiga insatser för barn 

och unga ska 

prioriteras 

BIN, KULN, SOCN 
 

Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till 

barn, ungdomar och deras familjer pågår. Under året har den öppna 

förskolan på Familjecentralen startat upp sin verksamhet. Verksamheten 

riktar sig till föräldrar med barn under 6 år. Utvecklingsarbete för att tidigt 

möta familjer med stödbehov pågår. Inom Lyckliga Gatorna erbjuds barn 

och ungdomar fritids- och lovaktiviteter. Implementering av ANDT-

coachmetoden pågår under året. Inför valborg och skolavslutning 

genomfördes en informations- och antilangningskampanj. Under sommaren 

gavs ungdomar möjlighet till feriearbete som ANDTS- ambassadör.  

 Fler ska få en 

förbättrad situation 

efter kontakt med 

individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 
 

Arbete med att möta upp ökad social problematik pågår. Till stor del handlar 

det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk, 

hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppfostringsvåld. 
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Resultatmål Kommentar 

 Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar 

ska användas i ökad 

utsträckning inom 

individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 
 

Inom socialförvaltningen har antalet uppdrag från myndighetsavdelningen 

till familjeenheten gällande familjebehandling fördubblats jämfört med 

föregående år. Insatser gällande familjevåld ökar. Utbildningar i metoder för 

behandlingsinsatser riktat mot familjevåld pågår och kommer att 

implementeras under hösten. Mercur har under året börjat erbjuda en ny 

behandlingsmetod som bidrar till att fler kan erbjudas öppenvård. 

 Kommunens kostnader 

för placeringar ska 

minska 

BIN, SOCN, VON 
 

Bildningsförvaltningens kostnader för placeringar ligger i nivå med 

föregående år. Varje placering är förknippad med höga kostnader och nya 

placeringar kan ske kort varsel. De flesta placeringarna sker med anledning 

av beslut i socialnämnden.  

Även vård- och omsorgsförvaltningens kostnader för placeringar ligger i nivå 

med föregående år. Totalt rör det sig om ett relativt litet antal brukare. Före 

eventuell placering görs alltid inventering av möjlighet till 

hemmaplanslösning. Det finns stora utmaningar i att avveckla arbetet med 

externa placeringar. Utöver att säkerställa särskilda kompetenser för att 

hantera målgrupperna skulle även särskilt anpassade boendeplatser behöva 

tillskapas. 

Socialnämndens kostnader för placeringar har minskat något jämfört med 

motsvarande period förra året. När det gäller socialnämndens 

institutionsplaceringar har det totala antalet vårddygn minskat både för 

vuxna och barn och unga. Samtidigt har den genomsnittliga 

vårddygnskostnaden ökat något. 

 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, 

SOCN 
 

En kommunövergripande ANDTS-grupp planerar och följer upp insatser 

inom ANDTS, en kombination av åtgärder inriktade mot att påverka både 

tillgänglighet och efterfrågan vad gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel. Inför valborg och skolavslutning genomfördes en informations- och 

antilangningskampanj utifrån den nationella kampanjen ”Tänk om”. 

Implementering av ANDT-coachmetoden pågår under året. Under 

sommaren gavs ungdomar möjlighet till feriearbete som ANDTS- 

ambassadör inom Lyckliga Gatorna. Vid halvårsskiftet trädde en ny 

tobakslagstiftning ikraft som förbjuder tobaksrökning vid bland annat 

entréer, lekplatser och idrottsanläggningar, vilket innebär att exponeringen 

av andras tobaksrök minskar. 
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Ett rikt kultur-, idrotts- & 
fritidsliv 

Verksamhetsrapport 

Goda möjligheter till en innehållsrik fritid 

En revidering av det idrottspolitiska programmet har 

genomförts tillsammans med den idrottsstrategiska 

gruppen. Programmet har också varit på remiss hos 

nämnder, berörda föreningar, folkhälsoutskottet och 

pensionärsrådet. Under året har även nya riktlinjer 

för idrottsstipendier fastställts. Ett nytt stipendium 

för unga domare har tillkommit, vilket gav positivt 

gensvar. Antalet ansökningar till årets stipendier var 

fler än tidigare. 

Inom Lyckliga Gatorna erbjuds barn och ungdomar 

kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och på lov. 

Verksamheten har under året fortsatt att växa och 

utvecklas, bland annat med inriktning att få föräldrar 

att bli mer delaktiga. Lyckliga Gatorna har också 

genomfört två gatufester med ett stort antal 

besökare. 

I simhallen har den stora bassängen varit stängd på 

grund av renovering sedan våren 2018 och under 

maj-augusti hölls simhallen helt stängd. Detta har 

medfört konsekvenser för föreningsverksamhet, 

simundervisning och besökare. Simhallen öppnades 

igen den 9 augusti. Den 40 år gamla bassängen har 

genomgått en totalrenovering och uppfyller nu även 

förväntade framtida miljö- och reningskrav, vilket 

bland annat innebär att vattnets genomströmning 

ökats markant. Vidare har belysningen bytts till 

energieffektiv ledbelysning både i stora bassängen 

och i de allmänna utrymmena. Både stängningen 

och att åter sätta simhallen i drift har varit 

utmanande vad gäller bemanning, arbetsmiljö och 

ekonomi.  

En ny konstgräsplan har anlagts vid Värmbols IP. 

Projektet, som initialt utmanades av ogynnsamma 

markförhållanden, genomfördes i samverkan med 

föreningslivet. Den nya konstgräsplanen, som är 

kommunens andra konstgräsplan, kommer att hyras 

ut genom kommunens lokalbokning. 

Under våren har planering och samordning pågått 

inför en kommunövergripande fallpreventionsvecka, 

”Balansera mera”, som äger rum under vecka 40.  

 

 

 

Tema för veckan är bland annat motion och att fler 

ska delta aktivt i idrotts- och fritidsliv. Syftet är att 

förhindra fallolyckor och uppmärksamma personer i 

åldern 55 år och uppåt om hur risken att falla kan 

minimeras. Fallpreventionsveckan är en del av 

kommunens folkhälsoarbete och genomförs i 

samverkan med Region Sörmland och VSR. 

Ett aktivt kulturliv 

Kulturförvaltningen arbetar sedan årsskiftet med ett 

nytt utställningskoncept där lite ”bredare” utställ-

ningar blandas med lite" ”smalare”. Under april-maj 

visades en utställning med konstnären Stina Wollter, 

som lockade ca 600 besökare till vernissagen. Hela 

perioden fortsatte utställningen att locka en stor 

publik, som också var tillrest i högre utsträckning än 

tidigare.  
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Resultatmål Kommentar 

 Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VON 
 

Under perioden har många aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler 

att aktivt delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Inom Lyckliga Gatorna 

erbjuds barn och ungdomar kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och på 

lov. Lyckliga Gatorna har också genomfört två gatufester. Även i övrigt bidrar 

kulturförvaltningens satsningar på målgruppsanpassad verksamhet för 

både barn och vuxna till att nya besökare hittar till verksamheterna. 

Bildningsförvaltningen erbjuder fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek 

och Kulturskolan. Ett aktivt arbete pågår på kommunens egna HVB-hem för 

att fler ungdomar ska bli aktiva i föreningslivet. Nya riktlinjer för 

idrottsstipendier har tagits fram, bland annat ett nytt stipendium för unga 

domare. En ny konstgräsplan har anlagts i Värmbol. Simhallen har under 

perioden varit stängd på grund av renovering men har nu öppnats igen. 

Även inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter erbjuds goda 

möjligheter till en aktiv fritid. 

 Kultur, idrott och fritid 

för barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, 

VON 
 

Ett brett arbete pågår för att erbjuda kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. Jämfört med föregående år har andelen kulturarrangemang 

som riktas till barn och unga ökat. Nya mått och metoder för att följa upp 

huruvida aktiviteter för barn och unga prioriteras innebär att en bredare 

bild av utvecklingen kan ges först vid kommande uppföljningar. 

 Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, 

VON 
 

Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för jämställdhet pågår 

ett aktivt arbete med att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter för alla kön och 

utmana stereotyper. Arbetet utgår även från det idrottspolitiska 

programmet med fokus på allas rätt att delta, ha tillgång till arenor för 

idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. 
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Hållbar miljö 
 

Verksamhetsrapport 

Minskad klimatpåverkan 

I år uppmärksammades Earth Hour med en aktivitet 

vid Tornstugan, som samlade cirka 150 personer. 

Tre klimatambassadörer har utbildats, ungdomar 

som under tre veckor hade detta som kommunalt 

feriearbete. 

Kommunens bilsamordning har tillsammans med 

KFAB utrett hur en ladd-infrastruktur för elbilar 

skulle kunna utformas. Förslaget är att kommunens 

personbilsflotta ska bestå av ladd-hybrid, el- och 

gasbilar, där gasbilar används i centralorten och 

utbyggnaden av el och ladd-hybrid sker på lands-

bygden. 

Det planeras och förbereds för en ny service-

byggnad med omklädningsrum och vaktmästeri 

samt ett utbyte av kylmedel i utomhusisytorna på 

Backavallen. Överskottsvärme ska tas om hand och 

kylmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modernt 

miljö- och hälsovänligt alternativ. 

För att minska åtgången av proteinlivsmedel och 

istället öka det vegetariska altenativet görs en 

översyn av matsedeln i kommunens måltids-

verksamhet. Matsvinnet förväntas minska genom 

olika insatser såsom sommarstängningar och ett 

aktivt arbete i köken. Samtidigt fortsätter 

kostnaderna för livsmedel att öka, vilket påverkar 

arbetet med att nå målen för ekologiska livsmedel.  

Det måltidspolitiska programmet har reviderats, ett 

arbete som skett tillsammans med service- och 

tekniknämndens måltidsstrategiska grupp. Därefter 

har programmet varit på remiss hos nämnder, 

folkhälsoutskottet och pensionärsrådet. 

Implementering planeras under 2020. 

Rent vatten 

Ett nytt avloppsinventeringsområde har påbörjats, 

Floda. Utskick har gjorts till omkring 400 fastigheter 

och två välbesökta öppna möten har hållits. LOVA-

projektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har 

avslutats. Arbetet kommer att fortsätta, bland annat  

 

 

 

 

 

kopplat till avfallsplanens mål att återföra näring 

från små avlopp. 

Avtal har under våren tecknats med entreprenör och 

lågflödesmuddringen i Öljaren beräknas påbörjas 

under hösten. Katrineholms kommun har deltagit i 

programmet Baltic Sea City Accelerator. Syftet har 

varit att stärka och utveckla Öljarenprojektet.  

Hästprojektet, vars syfte är att minska näringsbelast-

ningen på sjöar och vattendrag från hästhållning, 

har påbörjats med välbesökt informationsmöte 

samt inspektioner. 

Utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy 

pågår arbete med olika åtgärder för att förebygga 

och hantera de utmaningar avseende dagvatten-

hantering som finns. Många projekt är genomförda 

eller pågående och ett antal kvarstår. Det gäller 

bland annat utredning om eventuellt införande av 

dagvattentaxa. Gällande lagstiftning är komplex och 

till stor del rättsligt oprövad. 

God bebyggd miljö och biologisk mångfald 

Tillsyns- och provtagningsprojekt gällande kemiska 

ämnen i varor har genomförts i samverkan med 

Kemikalieinspektionen.  

Som underlag för framtagande av handlingsplan 

mot nedskräpning har en skräpmätning genomförts, 

för att få en bild av vilka platser som är mest 

nedskräpade och vilken typ av skräp som är 

vanligast. 

I juni invigdes en naturutställning i Tornstugan. 

Utställningen, som tagits fram med LONA-stöd i 

samarbete mellan kommunekologen och 

konstavdelningen, fokuserar på klimat, miljö och 

biologisk mångfald i ett lokalt och globalt perspektiv. 

Tornstugan har gjorts bokningsbar i kommunens 

lokalbokningssystem, vilket förenklar för exempelvis 

lärare som önska förlägga utbildningstid där. 
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Resultatmål Kommentar 

 Ökad andel 

miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 
 

Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till 

52 procent 2018, vilket är en hög andel jämfört med andra kommuner. 

Utfallet för 2019 följs upp i årsredovisningen. I samverkan med KFAB har 

kommunens bilsamordning utrett möjlig utformning av ladd-infrastruktur 

för elbilar. 

 Ökad energieffektivitet 

i kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, 

KFAB, KIAB 
 

Uppföljning av energiförbrukningen för el och värme per kvadratmeter i de 

verksamhetslokaler som KFAB äger och förvaltar åt kommunens 

verksamheter sker i samband med årsredovisningen. Medel avsätts årligen 

till KFAB för energieffektiviseringsåtgärder. Även inom förvaltningarna 

bedrivs ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen. Exempel på 

åtgärder är ökad användning av belysning kopplad till rörelsedetektorer och 

översyn av antal skrivare/kopiatorer. 

 Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 
 

Följs upp i årsredovisningen. 

 Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till sjöar 

och vattendrag 

KS, BMN, KVAAB 
 

Arbetet med att inventera enskilda avlopp fortsätter och under året har ett 

nytt område påbörjats, Floda. Ett projekt kring kretsloppsanpassning av små 

avlopp har avslutats. Ett projekt för att minska näringsbelastningen på sjöar 

och vattendrag från hästhållning har påbörjats. Åtgärder pågår också utifrån 

antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy. 

 Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, 

KFAB, KIAB, KVAAB 
 

Som underlag för framtagande av handlingsplan mot nedskräpning har en 

skräpmätning genomförts. Nya mått och metoder för att följa upp aktiviteter 

innebär att utvecklingen kan analyseras först vid kommande mätningar. Ett 

projekt för att minska nedskräpning har genomförts inom förskolan. 

 Biologisk mångfald ska 

främjas genom aktiva 

åtgärder och 

naturskydd 

KS, STN 
 

En naturutställning har iordningsställts vid Tornstugan, som också har blivit 

enklare att boka för till exempel skolor. Den totala arealen skyddad natur 

ligger kvar på samma nivå som tidigare. 

 Klimatsmartare 

måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

STN 
 

Sammantaget ses en förbättring när det gäller livsmedelsinköpens 

klimatavtryck under första halvåret jämfört med förra året. Matsedeln ses 

över för att minska åtgång av proteinlivsmedel och öka vegetariska 

alternativ. Aktivt arbete i köken och sommarstängningar bidrar till minskat 

matsvinn. Ökade livsmedelskostnader försvårar arbetet med att nå målen 

för ekologiska livsmedel. 
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv 
organisation 

Lägesrapport 

Tryggad kompetensförsörjning 

Flera insatser för säkra personalförsörjningen har 

genomförts och pågår, bland annat fortsatt arbete 

kring heltid som norm och genom att erbjuda 

utbildningstjänster, anordna studentevent och delta 

på rekryteringsmässor.  

Chefsintroduktionen har setts över och chefs- och 

personalhandböckerna uppdateras. Det 

personalpolitiska programmet kommer att revideras 

under hösten utifrån gällande kommunplan. 

Under våren genomfördes nya utbildningar kring 

dels Trappan-metoden som används i kommunens 

arbete med jämställdhetsintegrering, dels HBTQ i 

samarbete med RFSL. 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Planering har genomförts av en hälsovecka, som 

äger rum under vecka 38. Syftet med hälsoveckan är 

att främja god psykisk, fysisk och social hälsa bland 

kommunens medarbetare och att bidra till 

gemenskap och sammanhållning.  

En informationsinsats kring rökfri arbetstid och 

möjlighet till stöd för de som vill sluta röka har 

planerats och genomförts. Under devisen ”I 

Katrineholm ska det vara lätt att göra bra val” pågår 

också insatser för att främja och peppa till goda 

hälsosamma mat- och fikavanor.  

Upphandlad leverantör av städtjänster har inte 

levererat enligt avtal, vilket påverkar arbetsmiljön för 

medarbetare och elever. Arbetet med tät 

uppföljning och kontroll fortsätter för att få till stånd 

en förändring. Nuvarande avtal löper till och med 

september 2020. 

Effektiv organisation 

En inledande genomlysning av förvaltningarnas 

receptioner har påbörjats. Syftet är att se om det 

finns möjligheter till effektivisering och samordning, 

med Kontaktcenter som utgångspunkt. 

 

 

 

 

Syftet med kommunens insatser inom Digidel är att 

nå personer som befinner sig i digitalt utanförskap.  

I dagsläget når insatserna snarare en målgrupp som 

är i behov av olika former av datasupport. Det finns 

anledning att se över både den interna 

organisationen och hur Digidel ska utvecklas. 

Kommunens digitaliseringsarbete är ett prioriterat 

fokusområde. Kommunledningsförvaltningen 

samordnar de kommunövergripande insatserna och 

leder digitaliseringsforum, en samverkansgrupp 

med representation från samtliga förvaltningar. 

Inom ramen för digitaliseringsforum sker omvärlds-

bevakning, utbildning och samverkan kring olika 

digitaliseringssatsningar, exempelvis automatiserad 

försörjningsstödsprocess, digital bygglovsansökan 

via e-tjänster och digital signering inom flera 

förvaltningar. En handlingsplan för kommunens 

digitaliseringsarbete, som är kopplad till kommun-

planen och nedbruten i aktiviteter på förvaltnings-

nivå, är under framtagande och ska vara klar till 

årsskiftet. 

Det från årsskiftet nya ekonomisystemet har haft 

några barnsjukdomar, men har förenklat ett flertal 

processer. Utveckling pågår för att ytterligare 

förenkla och effektivisera för användarna. 

Kommunens investeringsprocess ses över för att få 

ett bättre och mer transparent flöde. 

Flera effektiviseringar i lönesystemet har genom-

förts genom digitalisering. Bland annat läggs nu 

privata utlägg in i systemet och sjuklön för 

timvikarier importeras från schemaläggnings-

programmet Time Care. En kostnadskontroll har 

införts som minskar risken för utbetalning av fel lön. 

Arbetet med digitaliseringsinsatser underlättar 

hanteringen mellan kommunens verksamheter, 

exempelvis en e-tjänst för skadeanmälan av fordon 

samt ett digitalt system för gods- och 

materialhantering samt försändelser. 
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Under våren genomförde socialförvaltningen en 

mindre organisationsförändring. Myndighets-

avdelningen delades i två avdelningar, en för barn, 

unga och familj samt en för ekonomiskt bistånd och 

vuxna. Syftet är att skapa förutsättningar för att 

arbeta mer effektivt med åtgärder för att minska 

kostnaderna. Flera åtgärder pågår också för att 

skapa effektivare arbetssätt, genom både 

digitalisering och omfördelning av resurser. 

Inom Viadidakt har ett flertal åtgärder har 

genomförts för att få en ekonomi i balans, bland 

annat avslut av visstids- och projektanställda, 

vakanshållning av tjänster, minskat intag av vikarier 

samt återhållsamhet gällande kompetensutveckling. 

Beslut har fattats om en förändrad organisation för 

vård- och omsorgsförvaltningen från och med 

årsskiftet. I den nya organisationen samlas verksam-

heterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och 

förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet 

verksamhetsområden är att förbättra samverkan 

och stärka helhetsperspektivet. Justeringen av  

organisationen ska ge bättre förutsättningar för 

tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delak-

tighet. En viktig del är också att samverkansgrupper, 

för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagar-

organisationer, ska finnas på alla nivåer: enhetsnivå, 

områdesnivå och förvaltningsnivå. Idag saknas detta 

på områdessnivån.  

De åtgärder som vidtagits under året har bidragit till 

att dämpa kostnadsutvecklingen för vård- och 

omsorgsförvaltningen. Bedömningen är dock att de 

inte är tillräckliga för att säkerställa en ekonomi i 

balans till 2020, varför ytterligare åtgärder behöver 

vidtas. 

 

 

 

 

Resultatmål Kommentar 

 Säkrad 

kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 
 

Många insatser pågår inom kommunen för säkra personalförsörjningen, 

bland annat fortsatt arbete kring heltid som norm och genom att erbjuda 

utbildningstjänster, anordna studentevent och delta på rekryteringsmässor. 

 Ökat 

medarbetarengagema

ng 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 
 

Utifrån 2017 års medarbetarundersökning togs handlingsplaner fram, 

arbete utifrån dessa fortgår. Inom förvaltningarna pågår också kontinuerligt 

arbete med delaktighet, ständiga förbättringar och kollegialt lärande. 

 Förbättrad hälsa för 

kommunens 

medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 
 

Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron bland kommunens 

medarbetare minskat något. Totalt sett är sjukfrånvaron oförändrad för 

kvinnor men har minskat något för män. Inom vissa förvaltningar har 

sjukfrånvaron ökat, det gäller bland annat vård och omsorg. Samtidigt har 

sjukfrånvaron minskat inom bland annat bildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa 

fortsätter att utvecklas. 

 Kommunens 

tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, VON 
 

Ett brett arbete pågår för att utveckla e-tjänster och digitala lösningar för att 

öka tillgängligheten till kommunens verksamheter. Katrineholms nya 

webbplats och grafiska profil är anpassad för att vara mer tillgänglig. En 

inledande genomlysning av förvaltningarnas receptioner, med 

Kontaktcenter som utgångspunkt, har påbörjats för att öka tillgängligheten 

för invånarna. Insatser genomförs också för att förbättra tillgängligheten 

genom anpassning av kommunens lokaler. 

 Ökad digital 

delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 
 

Kontaktcenter vägleder dagligen invånare till ökad digital delaktighet genom 

bland annat användandet av e-tjänster. Personal från flera förvaltningar 

deltar som handledare vid datorhandledning för allmänheten på 

Kulturhuset Ängeln. Bildningsförvaltningen bidrar också till ökad digital 

delaktighet genom kommunens 1-1 satsning. Även Viadidakt bidrar till ökad 

digital delaktighet inom sina verksamheter. Parallellt med arbetet för ökad 

digital delaktighet pågår utveckling av nya digitala lösningar inom många av 

kommunens verksamhetsområden. 

143



26 |  Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun 

Resultatmål Kommentar 

 Ökad effektivitet 

genom nya 

samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, VON, 

KFAB, KIAB, KVAAB, 

VSR 
 

En inledande genomlysning över förvaltningarnas receptioner, med 

Kontaktcenter som utgångspunkt, har påbörjats för ökad tillgänglighet och 

effektivitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med 

grannkommunerna under semesterperioden inom bland annat 

livsmedelskontrollen för att kunna hantera akuta frågor. Arbete pågår för att 

hitta bra rutiner tillsammans med KFAB när det gäller detaljplaner och 

bygglov. Bildningsförvaltningen har ingått ett avtal med Flen kring 

gymnasieansökan och antagningsprocessen som innebär att Katrineholm 

säljer tjänsten till Flen. En samverkansplattform för ökat genomflöde har 

påbörjats mellan Viadidakt, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Inom 

vård- och omsorg har samarbetet med regionen och länets kommuner 

vidareutvecklats utifrån arbetet med Trygg hemgång. Nya samarbeten har 

också skett med andra förvaltningar kring olika utbildningar, exempelvis för 

deltagare inom Viadidakt arbetsmarknad. 

 Resultatet ska uppgå 

till minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, VON 
 

Resultatet för delåret 2019 uppgår till -0,6 procent av skatteintäkterna, vilket 

är under målet på 1 procent. Helårprognosen är satt till +0,8 procent. 

 Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare 

än skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, VON 
 

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat mer än skatteintäkterna, 

vilket innebär att målet inte nås. Kostnaderna har ökat med 4,4 procent och 

skatteintäkterna med 3,3 procent. 

 Avskrivningar ska 

under mandatperioden 

inte överstiga tre 

procent av 

driftbudgeten 

KS 
 

Avskrivningarna uppgår under perioden till 2,9 procent, vilket uppfyller 

målet på maximalt 3 procent av driftsbudgeten. 
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Ansvarsområden & volym-
utveckling 
Kommunkoncernen 

 

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för 

delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunkoncernen 
Nedan lämnas en kort beskrivning över den 

kommunala verksamheten som bedrivs av annan 

juridisk person än kommunen oavsett om 

kommunen har ett reellt inflytande eller inte. 

Helägda bolag 

Katrineholms Fastighets AB 

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmän-

nyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms 

kommun. Bolaget svarar för uthyrning av bostäder 

av god standard och boendealternativ för olika 

skeenden i livet. Bolaget ska tillämpa ett 

affärsmässigt och marknadsorienterat synsätt i sin 

verksamhet. KFAB ska verka för att utveckla 

boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö 

samt även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga 

grupper bostäder. KFAB ska också till lägsta möjliga 

totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal 

verksamhet. Katrineholms kommuns aktiekapital i 

KFAB är 40 mnkr. 

Katrineholms Industrihus AB  

KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB 

(KIAB). KIAB har till uppgift att utifrån affärs-mässiga 

principer erbjuda lokaler till närings- och 

föreningslivet. KIAB ska även främja näringslivs-

utvecklingen i kommunen. 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) ägs till 100 

procent av Katrineholms kommun. Bolaget har till 

uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och 

avfallsverksamhet samt äga och förvalta 

kommunens vatten-, avlopps- och 

avfallsanläggningar. Bolagets uppgift är vidare 

produktion och utveckling inom biogas, försäljning 

av fordonsgas samt annan därmed förenlig 

verksamhet. Verksamheten startade 2009 och är 

taxefinansierad. Bolaget är i sin tur delägare i 

Sörmlands Vatten och Avfall AB (SVAAB) som 

ansvarar för VA-verksamheten inom Katrineholm, 

Flen och Vingåker. Katrineholms kommuns 

aktiekapital i Katrineholms Vatten och Avfall AB är 

4 mnkr. 

Delägda bolag 

KFV Marknadsföring AB 

Katrineholms kommun äger 30 aktier á 1 000 kr i 

KFV Marknadsföring AB, till ett värde av 30 000 kr. 

Resterande aktier är fördelade mellan företagare/ 

företagarorganisationer och aktiekapitalet i bolaget 

uppgår till totalt 100 000 kr. Bolagets bildades 2008 

och dess verksamhet är marknadsföring, försäljning 

och marknadsutveckling av platsen Katrineholm och 

övriga KFV-regionen, med syfte att stärka  

 

varumärket Sveriges Lustgård. Bolaget verkar också 

för att ge god service till besökare i Katrineholm 

samt marknadsföra destinationen i natur, kultur- 

och sport-perspektiv för att få fler besökare till 

Katrineholm. 

Katrineholms entreprenörcentrum AB 

Katrineholms entreprenörcentrum AB (Katec) är ett 

utvecklingsbolag som ägs till 40 procent av Katrine-

holms kommun och till 60 procent av näringslivet. 

Bolaget ska vara en resurs för människor, företag 

och samhälle för utveckling av nya produkter, 

tjänster och företag. Katrineholms kommuns 

aktiekapital i Katrineholms entreprenörcentrum AB 

är 40 000 kr.  

Katrineholms Tekniska College AB 

Katrineholms Tekniska College AB ägs av 

Katrineholms kommun och KTC Intressenter, en 

ideell förening. Bolaget bedriver utbildning inom 

naturvetenskap, teknikvetenskap, industriteknik, el- 

och energivetenskap samt fordons- och transport-

vetenskap. Katrineholms kommun äger 51 procent 

av bolagets aktier till ett insatt kapital av 255 000 kr. 

Stiftelser 

Installatörernas Utbildningscentrum 

Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) är en 

utbildningsanordnare inom installationsbranschen. 

Företaget tillhandahåller yrkesinriktad grund-

utbildning och fortbildning, vidareutbildning och 

certifiering inom teknik och ledarskap. Ägare är VVS 

Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepump-

företagen, Svenska Värmepumpföreningen och 

Katrineholms kommun.  

Förbund 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Katrineholms kommun överlät 2012-01-01 aktierna i 

Länstrafiken Sörmland AB till det nya kommunal-

förbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Den 

nya lagen om kollektivtrafik som trädde i kraft den  

1 januari 2012 innebar att en myndighet för 

kollektiv-trafik skulle inrättas. Ansvaret för 

kollektivtrafiken övertogs därmed av den nya 

myndigheten. Kommunalförbundet har ansvaret för 

kollektiv-trafiken i Sörmland. Förbundet ägs till 

hälften av landstinget och till hälften av 

kommunerna i länet. Katrineholms kommuns andel i 

förbundet är  

5,93 procent. 
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Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett 

kommunalförbund mellan Vingåkers och Katrine-

holms kommuner som har funnits sedan 1999. VSR 

ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och 

Vingåker. Förbundets huvuduppgift är att arbeta 

förebyggande och stödja den enskilde så att denne 

kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och 

begränsa olyckor. 

Vårdförbundet Sörmland 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund 

med fyra kommuner i Södermanlands län som 

medlemmar; Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och 

Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för viss verk-

samhet inom socialtjänsten och driver behandlings-

hem för vuxna missbrukare, familjerådgivning och 

familjehemsvård för barn och ungdomar. 

Övriga 

SKL Kommentus AB 

Katrineholms kommun äger 23 aktier á 100 kr i SKL 

Kommentus AB. Aktierna införskaffades i samband 

med att kommunen gick in som delägare i Kommun-

aktiebolaget, som det då hette. Antal aktier i bolaget 

uppgår till totalt 216 000 st. SKL Kommentus AB ägs 

till 98 procent av SKL Företag AB, övriga aktier ägs av 

256 kommuner. SKL Kommentus AB driver sedan 

1927 verksamhet inom affärsområdena 

Upphandling och Förlag. Kommentus Upphandling 

genomför samordnade upphandlingar på nationell 

nivå inom utvalda varu- och tjänsteområden såsom 

IT, fordon och energi samt ger stöd och kvalificerad 

rådgivning i upphandlings-frågor. Kommentus 

Förlag producerar och distri-buerar information. 

Kommentus verksamhet är i alla delar utsatta för 

konkurrens och bedrivs på rentaffärsmässiga 

grunder. 

Inera AB 

Katrineholms kommun äger 5 aktier á 8 500 kr i 

Inera AB. Inera AB samordnar, tillhandahåller och 

utvecklar gemensamma tjänster och lösningar till 

stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i 

kommuner, landsting och regioner. Syftet med 

kommunens delägarskap i Inera AB är att enklare 

kunna använda företagets tjänster.  

Energikontoret i Mälardalen AB 

Katrineholms kommun äger 320 aktier á 100 kr i 

Energikontoret i Mälardalen AB. Energikontoret i 

Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med 

verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland, 

Uppsala och Region Gotland. Huvudsaklig uppgift är 

att som kompetensresurs för kommunerna arbeta 

för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom 

att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för 

energi- och klimatfrågor.  

Sörmlands turismutveckling AB 

Katrineholms kommun äger 7 aktier á 1 000 kr i 

Sörmlands turismutveckling AB, som är den 

regionala länsturistorganisationen i Sörmland. 

Sörmlands turismutveckling AB bedrivs i 

aktiebolagsform och ägs av Landstinget Sörmland 

samt länets nio kommuner och drygt 100 företag. 

Bolagets uppgift är att tillsammans med kommuner 

och näringsliv samt övriga regionala organisationer i 

Sörmland, genom marknadsföring och 

produktutveckling, verka för ökad omsättning inom 

besöksnäringen i länet.  

Samordningsförbundet RAR 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till 

uppgift att inom samtliga kommuner i länet svara 

för en finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, 

länsarbetsnämnd, landsting och kommun i syfte att 

underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

Kommuninvest ekonomisk förening 

Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i 

Kommuninvest ekonomiska förening. Kommun-

invest är en frivillig medlemsorganisation för 

Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att 

ordna så fördelaktiga finansieringslösningar som 

möjligt för medlemmarnas investeringar. 

Medlemmarna i den ekonomiska föreningen har 

tecknat borgen för Kommuninvests samtliga 

åtaganden. Affärerna genomförs i det helägda 

aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB. 

Lerbo bygdegårdsförening 

Katrineholms kommun har andelar i Lerbo 

bygdegårdsförening till ett värde av 1 000 kr. 

Strångsjö fastighetsägarförening 

Katrineholms kommun har andelar i Strångsjö 

fastighetsägarförening till ett värde av 600 kr. 
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation 

 

 

Förkortningar 

KS Kommunstyrelsen VIAN Viadidaktnämnden 

BIN Bildningsnämnden VON Vård- och omsorgsnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden KFAB Katrineholms Fastighets AB 

KULN Kulturnämnden KIAB Katrineholms Industrihus AB 

STN Service- och tekniknämnden KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB 

SOCN Socialnämnden VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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Volymutveckling nämnder 
I delårsrapporten redovisas volymutvecklingen för 

första halvåret, det vill säga januari till och med juni 

2019. Större avvikelser kommenteras. Nämnderna 

har också sett över och vid behov reviderat sina 

prognoser för volymutvecklingen för hela 2019. 

Kommunstyrelsen 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal leverantörsfakturor 37 202 75 000 77 577 

Antal lönespecifikationer 34 797 71 100 70 840 

Antal fullvärdiga e-tjänster 

6 50 

Nytt 

mått 

Antal ärenden hos 

konsumentvägledningen 155 200 

Nytt 

mått 

Antal företagsbesök enligt 

näringslivsrådets 

samverkansprogram 59 100 

Nytt 

mått 

 

Sex fullvärdiga e-tjänster har skapats under första 

halvåret, en struktur för att öka takten och nå målet 

implementerades i juni. 

Bildningsnämnden 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal barn i förskola inkl. 

pedagogisk omsorg 2 001 1965 1 891 

Antal elever i grundskola 4 037 3 959 3 933 

Antal elever i 

grundsärskola 82 79 86 

Antal barn i fritidshem 1 364 1 405 1 365 

Antal elever i 

gymnasieskolan 1 247 1 246 1 217 

Antal elever i 

gymnasiesärskolan 53 48 45 

Antal barn i kulturskolans 

verksamhet (ämneskurs) 686 700 681 

Antal pågående ärenden 

inom Elevhälsan 1 116 1 300 1 116 

Antal barn inskrivna i 

omsorg på obekväm tid 26 27 26 

Antal elever som deltar i 

modersmålsundervisning 713 720 703 

 

Mätdatum 2019-03-15, siffrorna avser barn och 

elever folkbokförda i Katrineholms kommun. Antalet 

barn i förskola och antalet elever i gymnasieskola 

följer budgeterat antal. Antalet elever grundskola 

har ökat och överstiger budgeterat antal elever vilket 

påverkar kostnaderna för utbetald skolpeng. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal inkomna 

bygglovsansökningar 163 280 302 

Antal strandskyddsärenden 7 8 18 

Antal anmälningsärenden, 

icke lovpliktiga åtgärder 65 140 156 

Antal ansökningar om 

förhandsbesked om 

bygglov 0 2 3 

Antal antagna detaljplaner 4 12 5 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 67 160 98 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 43 100 119 

Tillsynsuppdrag livsmedel 111 289 289 

Inkomna 

avloppsansökningar 89 200 142 

Antal miljö- och 

hälsoskyddsärenden totalt 1 375 2 200 2 167 

 

Antalet inkomna ärenden för byggverksamheten 

ligger i stort sett på samma nivå som föregående år. 

Anledningen till att prognosen ligger lägre än utfallet 

2018 är att det inkom många ansökningar och 

anmälningar under november och december. 

Kulturnämnden 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Arrangemangsbidrag, 

beviljade 23 30 24 

Ungdomsbidrag ”Snabba 

stålar”, beviljade 3 15 11 

Antal besökare i 

Kulturhuset 119 871 260 000 259 698 

Besök på Kulturhusets 

konstutställningar 13 916 23 000 18 306 

Utlån av e-media 4 542 11 000 8 784 

Utlån per invånare 3,38 6,0 6,2 

varav lån per invånare på 

huvudbiblioteket 60 % 60% 62% 

varav lån per invånare på 

skolbibliotek/filial 40 % 40% 38% 

Antal besökare på 

Perrongen, Lokstallet 35 427 75 000 75 833 

 

Inför 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det 

nya föreningsreglementet. Utfallet avseende 

e-media första halvåret 2019 är något lågt då inte 

alla data var tillgängliga. 
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Service- och tekniknämnden 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal besökare i simhallen 26 263 89 000 79 437 

Antal deltagare vid 

arrangemang/läger inom 

Sportcentrum 76 200 150 000 126 915 

Antal avtal med föreningar 64 70 64 

Asfaltsbeläggning, antal 

kvadratmeter 14 906 32 000 31 770 

Drift/underhåll av 

kilometer GC-vägar 23,7 23,7 23,2 

Drift/underhåll av 

kilometer gatuvägar 168,1 168,1 168,1 

Antal lunchportioner 

förskola 152 285 280 000 280 224 

Antal lunchportioner 

grundskola 240 065 670 000 626 287 

Antal lunchportioner 

Duveholmsgymnasiet och 

KTC 65 875 150 000 149 599 

Antal dagsportioner särskilt 

boende för äldre 63 204 130 000 131 332 

Antal portioner matlåda 

äldreomsorg 21 692 40 000 39 374 

Antal inkommande samtal 

per dag i växeln 690 705 723 

Antal bilar inom 

bilsamordningen 123 130 120 

 

Simhallen har öppnat efter genomförd renovering 

vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En 

minskning av antalet deltagare vid arrangemang och 

läger har noterats, en orsak kan vara de 

renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika 

delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider 

och tillgänglighet, men även att föreningarnas 

aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare. 

Prognosen avseende antalet kvadratmeter anlagd 

asfalt är sänkt från 40 000 till 32 000. Orsaken är 

kostnadsökningar till följd av högre avtalspriser, 

ökade säkerhetskrav och mer komplicerade 

beläggningsytor. 

Antal bilar inom bilsamordningen har ökat då 

kommunens bilpool utökats med ett antal bilar. 

Socialnämnden 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal hushåll som beviljats 

ekonomiskt bistånd, 

genomsnitt per månad 597 597 599 

Antal ensamkommande barn 

och unga 45 35 49 

Antal utnyttjade vårddygn i 

familjehem, ensam-

kommande barn och unga 6 660 12 000 14 944 

Antal utnyttjade vårddygn i 

stödboende/HVB, ensam-

kommande barn och unga 1 207 4 000 4 571 

Antal utnyttjade vårddygn i 

familjehem, barn och unga 

exkl ensamkommande 13 078 22 000 24 078 

Antal utnyttjade vårddygn på 

institution, barn och unga 

exkl ensamkommande 2 664 7 000 6 649 

Antal utnyttjade vårddygn på 

institution, vuxna 3 569 7 000 7 690 

Antal utnyttjade vårddygn på 

Vårnäs, öppet intag 967 1 300 1 238 

Antal pågående insatser, 

kontaktfamiljer/ 

kontaktpersoner 63 100 81 

Antal ärenden spelmissbruk 

6  

Nytt 

mått 

Antal kvinnofridsärenden 71 140 125 

Antal sociala kontrakt 91 90 94 

Antal stadigvarande 

serveringstillstånd 30 35 30 

Antal inkomna 

aktualiseringar 2 348 5 000 4 314 

Antal startade utredningar 951 2 200 2 005 

Antal avslutade utredningar 1 012 2 000 1 940 

Antal pågående utredningar 354 450 449 

 

Antalet ensamkommande barn och unga minskar då 

ett flertal fyller 20 år under året och därmed 

avslutas. 

Antal pågående utredningar har minskat i 

förhållande till 2018. En förklaring kan vara att 

socialnämnden haft flera konsulter med längre 

erfarenhet av utredningar vilket har påverkat 

utredningstiderna. Därmed har fler utredningar 

avslutats med eller utan insats. 
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Viadidaktnämnden 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Producerade 

verksamhetspoäng 

gymnasial nivå 192 125 360 000 407 000 

Producerade 

verksamhetspoäng 

grundläggande nivå 89 303 160 000 160 000 

Antal studerande 

inom svenska för 

invandrare, sfi, per 

månad 

596 

63% kv,  

37% män 550 

626  

59% kv 

41% män 

Antal studerande 

inom samhälls-

orientering, 

genomsnitt per 

månad 

272 

53% kv, 

47% män 300 

304  

56% kv, 

44% män 

Antal studenter som 

i sina eftergymna-

siala studier 

använder lokaler och 

service vid lärcenter 

Campus Viadidakt 

155 

71% kv, 

29% män 200 

125  

66% kv,  

34% män 

Antal mottagna 

ungdomar som faller 

under aktivitets-

ansvaret 

95 

36% kv, 

64% män 150 

167 

50% kv,  

50% män 

Antal deltagare i 

arbetsmarknads-

åtgärd i Katrineholm 

anvisade av 

socialförvaltningen 

277 

52% kv, 

48% män 500 

285 

48% kv, 

52% män 

Antal deltagare i 

arbetsmarknads-

åtgärd i Katrineholm 

anvisade av 

Arbetsförmedlingen 

38 

34% kv, 

64% män 70 

163 

47% kv, 

53% män 

Antal ungdomar 

16-25 år från 

Katrineholm på 

Viadidakt 

ungdomstorg 

80 

40% kv, 

60% män 110 

117 

62% kv, 

38% män 

Antal feriearbetare i 

Katrineholm 

282 

53% kv, 

47% män 310 

267 

52% kv,  

48% män 

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt 

utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en 

veckasheltidsstudier för en elev. 
 

Utfallet för producerade verksamhetspoäng på 

grundläggande nivå är något lägre jämfört med 

delåret 2018. En orsak bedöms vara att det är färre 

elever som kommer vidare från sfi till grund-

läggande studier. Ett utvecklingsarbete är påbörjat. 

Fortsatt högkonjunktur gör att elevtillströmningen 

till gymnasial vuxenutbildning fortsätter vara på en 

lägre nivå än 2018. Dock höjs prognosen något med 

anledning av uppstart av flera utbildningar i oktober. 

Antalet studerande inom sfi har sjunkit jämfört med 

2018 men är fortfarande högre än vad som 

prognostiserats för 2019. Det bedöms bero på ett 

fortsatt inflöde, men också på att det är för få som 

slutför sina studier och blir klara med sfi. Däremot 

har kön minskat och ett utvecklingsarbete pågår för 

att öka genomströmningen. Prognosen för helår 

kvarstår. 

Prognosen för det totala antalet deltagare i arbets-

marknadsåtgärd under 2019 är oförändrad men det 

är fler deltagare anvisade från socialtjänst och färre 

med anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beror 

bland annat på att Arbetsförmedlingens 

organisation och arbetssätt förändras. Flertalet 

personer skrivs istället in i Viadidakts 

arbetsmarknadsåtgärder via socialtjänsten. 

Viadidakt och socialtjänsten har också utvecklat ett 

nytt arbetssätt, vilket genererar fler inskrivna från 

socialtjänsten. 

Vård- och omsorgsnämnden  

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Utförda hemtjänsttimmar 

per månad, intern regi 14 592 15 000 15 480 

Utförda hemtjänsttimmar 

per månad, extern regi 6 984 7 000 6 179 

Personlig assistans beviljad 

enligt socialförsäkrings-

balken, internt utförd 8 216 8 300 7 535 

Personlig assistans beviljad 

enligt socialförsäkrings-

balken, externt utförd 11 909 12 010 11 663 

Personlig assistans enligt 

LSS, internt utförd 642 650 718 

Personlig assistans enligt 

LSS, externt utförd 6 490 6 500 6 156 

Belagda platser på LSS-

boende 144 145 138 

Externa placeringar LSS 6 6 5 

Antal brukare med daglig 

verksamhet inom LSS per 

månad 245 250 237 

Beviljade timmar 

boendestöd per månad 1 351 1 350 1 333 

 

I jämförelse med föregående år noteras en viss 

minskning av det genomsnittliga antalet 

hemtjänsttimmar per månad i intern regi. 

Förändringen bedöms till stor del förklaras av en 

bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen 

än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska 

utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, 

förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under 

kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av 

151



34 |  Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun 

hemtjänst inom extern regi ska också ses mot 

bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan 

utförare än kommunen. 

Den kommunalt utförda personliga assistansen 

enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt 

utförda personliga assistansen enligt 

socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak 

är att Försäkringskassan fattat ett beslut som 

medför att en brukare enligt LSS övergår till 

assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna 

vad gäller såväl internt som externt utförd personlig 

assistans av tillkommande ärenden och förändringar 

i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga 

assistansen i jämförelse med föregående år. 

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en 

ökning, som dessutom ser ut att fortsätta. 

Överförmyndare 

Volymmått 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal aktuella ärenden  690 690 597 

varav godmanskap  383 383 385 

varav förvaltarskap  74 74 79 

varav ensamkommande 

barn  29 15 18 

 

Prognosen för helåret är att volymerna ligger kvar 

på ungefär samma nivå som första halvåret, med 

undantag för ensamkommande barn där prognosen 

är att antalet ärenden minskar. 

Under året har det kommit nya riktlinjer från 

Länsstyrelsen vad gäller överförmyndarens 

granskning av ställföreträdarna, vilket medför mer 

arbete. Karaktären på ärendena ändras också. Det 

inkommer fler ansökningar till överförmyndar-

verksamheten gällande personer med psykisk 

ohälsa, en ärendetyp som det generellt är svårare 

att rekrytera gode män till. 
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Personalredovisning 

Lägesrapport 
Kommunens personalarbete utgår från det över-

gripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad 

personalförsörjning. I personalredovisningen 

beskrivs förändringar jämfört med föregående år. 

Personalstyrka 

Antal årsarbetare kvarstår på samma nivå som 

motsvarande period 2018. På grund av ett fel i 

personalsystemet Visma kan könsuppdelad statistik 

för antal årsarbetare inte redovisas för delår 2019. 

Felet, som gällde beräkningen av arbetade timmar 

för lärare med ferietjänst, har kunnat justeras på 

totalnivå och kommer att rättas under året så att 

problemet inte upprepas. 

Andelen timanställda av totalt antal årsarbetare har 

minskat från 8,5 procent till 6,9 procent. Nästan alla 

förvaltningar uppvisar en minskning i användande 

av timvikarier. Inom vård- och omsorgsförvaltningen 

kan man se en positiv effekt av arbetet med att öka 

grundbemanningen. En annan förklaring är att 

verksamheten under sommaren 2019 i högre 

utsträckning börjat använda månadsanställda 

vikarier istället för timvikarier. Inom bildningsförvalt-

ningen har man under delåret 2019 gått över till att 

använda ett konsultbolag för att bemanna med 

vikarier, dessa personalkostnader och timmar är 

inte synliga i personalstatistiken. Hur externa 

personalresurser redovisas inom förvaltningarna 

kommer följas upp närmare i årsredovisningen för 

att kunna redovisa en korrekt personalstatistik. 

Antal månadsanställda kvarstår på samma nivå som 

för delåret 2018 medan andelen tillsvidareanställda 

har ökat. Ökningen syns främst inom gruppen män. 

Motsvarande har andelen visstidsanställda minskat. 

Heltid som norm 

Andel månadsanställda som arbetar heltid har ökat 

något, ökningen syns främst inom vård- och 

omsorgsförvaltningen där både kvinnor och män 

arbetar heltid i något större utsträckning. Andelen 

månadsanställda med heltidsanställning som har 

valt att arbeta deltid ökar marginellt. Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad för månadsanställda som 

arbetar deltid var 74,4 procent per 31 augusti, vilket 

är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 

förra året. 

 

Kompetensförsörjning 

Antal tillsvidareanställda som gått i pension ligger på 

samma nivå som motsvarande period 2018. Antal 

tillsvidareanställda som slutat på egen begäran är 

något lägre än 2018. Vad gäller intern rörlighet inom 

organisationen finns det idag ingen mätbarhet men 

det är något man arbetar för att kunna följa upp. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit något som 

helhet men kvinnor har något högre sjuktal. För 

gruppen kvinnor över 50 år har sjukfrånvaron 

däremot minskat något.  

På förvaltningsnivå avviker vård- och omsorgs-

förvaltningen med höga sjuktal, som också har ökat 

jämfört med 2018. Försämringen gäller för kvinnor i 

alla åldersgrupper medan sjuktalen för män har 

förbättrats. Samhällsbyggnadsförvaltningens sjuktal 

har också ökat. Sjukfrånvaron för månadsanställda 

inom bildningsförvaltningen sjunker för andra året i 

rad. Även inom socialförvaltningen har de totala 

sjuktalen förbättrats jämfört med 2018 medan de 

för gruppen män har försämrats något. 

Rehabilitering 

Antal pågående rehabiliteringsärenden har minskat, 

främst gällande kvinnor. Det pågår ett målmedvetet 

arbete där HR stöttar chefer i arbetet med de långa 

sjukskrivningarna. Det är framförallt stöd till chefer 

inom bildningsförvaltningen och vård- och omsorgs-

förvaltningen. Dessa förvaltningar står för den 

största andelen sjukskrivningar med behov av 

rehabiliteringsåtgärder. 

Personalkostnader 

Sjuklönekostnaderna har ökat och det finns ett 

pågående arbete med att försöka minska sjuktalen 

inom gruppen timvikarier, då denna grupp bidrar till 

de ökade sjuklönekostnaderna. 

Kostnader för övertid minskar något vilket till viss 

del kan ses som en positiv effekt av regleringar till 

följd av införandet av heltid som norm. När alla 

anställda erbjuds att arbeta heltid används mindre 

mertid i form av fyllnadstid genom att enheternas 

planerade frånvaro läggs in i schemat och 

bemanning och samarbete sker över fler enheter. 
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Personalnyckeltal  Delår 2019 Delår 2018 

Mätdatum 

 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Attraktiv arbetsgivare        

Antal årsarbetare totalt (omräknade 

heltider) 
3 282,5 

  
3 294,6 2 567,4 727,2 1/12-31/7 

Andel timanställda av totalt antal 

årsarbetare 
6,9 %   8,5 % 8,2 % 9,3 % 1/12-31/7 

Antal månadsanställda personer 3 280 2 606 674 3 309 2 625 684 31/8 

andel tillsvidareanställda 89,6 % 90,9 % 84,7 % 88,4 % 90,1 % 81,9 % 31/8 

andel visstidsanställda 10,4 % 9,1 % 15,3 % 11,6 % 9,9 % 18,1 % 31/8 

Andel månadsanställda som arbetar 

heltid 
78,2 % 75,7 % 87,7 % 77,8 % 75,0 % 88,3 % 31/8 

Andel månadsanställda med 

heltidsanställning som har valt att arbeta 

deltid 

17,5 % 20,2 % 7,2 % 17,0 % 19,7 % 6,9 % 31/8 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid 
74,4 % 75,8 % 63,5 % 73 % 74,2 % 63,6 % 31/8 

        

Antal tillsvidareanställda som gått i 

pension 
44 36 8 42 26 16 1/12-31/7 

Antal tillsvidareanställda som slutat 

på egen begäran 
109 80 29 118 92 26 1/12-31/7 

Hälsa        

Total sjukfrånvaro 7,2 % 7,8 % 5,4 % 7,4 % 7,8 % 6,0 % 1/12-30/6 

total sjukfrånvaro, anställda -29 år 6,8 % 7,2 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 5,4 % 1/12-30/6 

total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år 6,9 % 7,6 % 4,2 % 6,8 % 7,2 % 5,0 % 1/12-30/6 

total sjukfrånvaro, anställda 50- år 7,8 % 8,2 % 6,6 % 8,2 % 8,5 % 7,2 % 1/12-30/6 

Sjukfrånvaro månadsanställda 7,6 %   7,7 %   1/12-30/6 

varav sjukfrånvaro <15 dagar 2,8 %   2,8 %   1/12-30/6 

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar 1,4 %   1,4 %   1/12-30/6 

varav sjukfrånvaro >90 dagar 3,4 %   3,5 %   1/12-30/6 

Antal pågående rehabärenden 289 243 46 323 276 47 30/6 

Personalkostnader        

Sjuklönekostnad som andel av total 

lönekostnad 
2,3 %   1,9 %   1/1-31/8 

Kostnad övertid inkl mertid som andel 

av total lönekostnad 
0,5 % 

  
0,6 % 

  
1/1-31/8 
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Ekonomisk redovisning 

Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen 

  Redovisat jan-aug 2019 Budget 

Budget-

avvikelse  Redovisat   

Helårs-

prognos 

Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto 

jan - aug 

2019 

jan - aug 

2019 

jan -aug 

2018 

Budget 

2019 

avvikelse 

2019 

Kommunfullmäktige/politisk 

ledning 829 -9 344 -8 516 -8 184 -332 -6 042 -12 282 700 

Kommunstyrelsen 42 488 -159 412 -116 924 -127 609 10 685 -130 384 -190 538 4 420 

Bygg- och miljönämnd 0 -344 -344 -353 9 -232 -529 0 

Service- och tekniknämnden 105 677 -179 811 -74 134 -69 956 -4 177 -68 397 -105 403 1 700 

Socialnämnden 20 729 -169 802 -149 073 -120 457 -28 616 -129 261 -181 930 -34 800 

Kultur- och turismnämnden 6 893 -34 714 -27 821 -28 253 432 -21 937 -39 582 603 

Bildningsnämnden 448 485 -1 018 273 -569 787 -569 685 -102 -552 509 -853 216 14 100 

Vård- och omsorgsnämnden 134 094 -619 577 -485 483 -478 415 -7 068 -463 942 -715 956 -3 530 

Viadidaktnämnden 27 257 -67 865 -40 608 -43 931 3 323 -38 056 -62 869 1 050 

Summa nämnder 786 452 -2 259 141 -1 472 689 -1 446 843 -25 846 -1 410 759 -2 162 305 -15 757 

                  

Finans 21 645 67 794 89 439 88 446 993 79 240 135 828 -16 631 

Pensioner/semesterlöneskuld  0 -89 716 -89 716 -78 979 -10 737 -86 406 -118 515 -6 985 

Intäkter Viadidakt Vingåker 8 357 0 8 357 8 359 -2 8 475 12 538 0 

Räddningstjänstförbundet 0 -21 503 -21 503 -21 346 -157 -19 161 -32 020 -235 

Skatter och statsbidrag 1 477 851 0 1 477 851 1 457 381 20 470 1 431 379 2 186 343 35 584 

      0   0       

Summa finans 1 507 853 -43 425 1 464 428 1 453 861 10 568 1 413 527 2 184 174 11 733 

                  

RESULTAT 2 294 305 -2 302 566 -8 261 7 018 -15 278 2 768 21 869 -4 024 

Prognostiserat resultat 2019           ***   17 845 

 

Kommentarer till driftsredovisningen 

Driftsredovisningen visar nämndernas nettokostna-

der i förhållande till budget. Utfallet för perioden 

januari till augusti kan även jämföras med samma 

period föregående år. Utfallet per 31 augusti kan ses 

som en ögonblicksbild av verksamheten. Även om 

delårsrapporten visar på en avvikelse per 31 augusti, 

kan det finnas skäl till att prognosen vid årets slut 

ligger inom den budgeterade ramen. Det kan till 

exempel handla om kostnader/intäkter som saknas i 

utfallet, eller kostnader för helår som inte 

periodiserats. Periodisering av resultat och budget 

är ett förbättringsområde som kontinuerligt arbetas 

med.  

Katrineholms kommuns resultat till och med augusti 

visar på -8,3 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot 

budget på -15,3 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet för 2019 uppgår till +17,8 mnkr vilket är 

4,0 mnkr lägre än helårsbudgeten på 21,9 mnkr.  

Kommunens nettokostnader har ökat med 4,4 pro-

cent under årets första åtta månader i jämförelse 

mot samma period 2018, och prognosen för helåret 

visar på en ökning med 3,2 procent. Kommunens 

skatteintäkter har ökat med 3,3 procent, för året 

förväntas ökningen bli 3,9 procent.  

För att ha möjlighet att finansiera den framtida 

kommunala välfärden är det viktigt att ha kontroll 

över kostnadsutvecklingen i kommunen. 

Katrineholms kommun har goda ekonomiska 

förutsättningar och utmaningen är att fortsätta den 

gynnsamma utvecklingen. För att möta framtidens 

volymutvecklingar och oförutsedda kostnader är det 

viktigt att fortsätta dämpa kostnaderna för att dessa 

inte långsiktigt ska öka mer än skatter och bidrag.  
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Kommunens driftsredovisning är uppdelad i två 

områden; nämnder och finans. 

Nämnder 

På kommunstyrelsen i mars uppmanades samtliga 

nämnder att vidta åtgärder för ekonomi i balans. 

Socialnämndens resultat för helåret prognostisera-

des då till ett underskott på -30 mnkr och vård- och 

omsorgsnämndens till -7,4 mnkr, förutsatt att de 

klarade av sina tidigare sparbeting på 17 mnkr var. 

Övriga nämnder uppmanades att vidta åtgärder 

motsvarande 20 mnkr.  

Samtliga nämnder har tagit fram åtgärder för att 

klara uppdraget. Den stora utmaningen ligger i att 

hitta långsiktiga lösningar. En del av åtgärderna för 

2019 består av kortsiktiga åtgärder som vakans-

hållning av tjänster och minskade kostnader för 

utbildningar, vilket på längre sikt kan leda till 

kostnadsökningar. 

Nämndernas resultat till och med augusti visar på en 

negativ avvikelse mot budget på -25,9 mnkr, 

samtidigt som de visar en helårprognos på en 

negativ avvikelse mot budget på -15,8 mnkr. På den 

negativa sidan finns socialnämnden med en prognos 

på -34,8 mnkr och vård- och omsorgsnämnden med 

en prognos på -3,5 mnkr. Övriga nämnder har 

lämnat positiva prognoser i jämförelse mot budget.  

Att budgetdifferenserna skiljer sig mellan prognos 

och utfall har flera förklaringar. Dels handlar det om 

att budgeten inte är helt rätt periodiserad utifrån 

förväntat utfall beroende på säsongsvariationer och 

detta beror till viss del på införandet av nytt 

ekonomisystem 2019. Detta kommer att bli bättre 

2020 då budgetmodulen i systemet kommer att 

kunna användas fullt ut. Differensen mellan budget 

och prognos kan också förklaras av och att 

kostnader och intäkter inte periodiserats fullt ut i 

resultatet och vissa kostnader och intäkter saknas i 

utfallet. Dessutom har nämndernas alla åtgärder för 

ekonomi i balans inte blivit verkställda fullt ut vilket 

kommer ge störts ekonomisk effekt under årets sista 

månader.  

Kommunstyrelsens helårsprognos visar på en 

avvikelse mot budget på +4,4 mnkr. Vakanshållning, 

minskade kostnader för utbildningar samt 

uppsägning av abonnemang är sådant som kan 

nämnas bland kommunstyrelsens åtgärder.  

Service och tekniknämnden visar en prognos på 

+1,7 mnkr. I prognosen ligger ett antal åtgärder 

såsom vakanshållande av tjänster och minskning av 

antalet personalvårdsaktiviteter. Då förskolorna, 

under sommaren, slagit ihop sina verksamheter och 

håller stängt på flera förskolor har en besparing 

gjorts inom enhet mat och måltider samt inom 

vaktmästeri och omlastning. Säsongsvariationer 

samt intäkter som ännu inte fakturerats förklarar 

den negativa budgetavvikelsen för perioden. 

Socialnämnden lämnar en helårsprognos på  

-34,8 mnkr, jämfört mot budget. Detta förutsätter att 

planerade åtgärder för ekonomi i balans får effekt. 

Den negativa avvikelsen kan förklaras av tre stora 

kostnadsposter: ekonomiskt bistånd, placeringar 

och utredningskonsulter. Målet var att sänka 

utbetalt ekonomiskt bistånd med 2 mnkr jämfört 

med föregående år vilket troligtvis inte kommer att 

kunna uppfyllas. Trenden för ekonomiskt bistånd 

har under tidigare år varit att utbetalningarna varit 

lägre under hösten så förhoppningen är att landa på 

samma nivå som förra året. För innevarande år syns 

en minskning av kostnader och antal placeringar 

under vår och sommar. Detta borde synas med 

ytterligare minskning av kostnader för placeringar 

under hösten. Utredningskonsulter är inte 

budgeterade utan kostnaden är tänkt att täckas 

genom vakanta tjänster. Konsulterna ska täcka upp 

då det varit svårt att rekrytera socionomer. Nu 

genereras inte det överskott som behövs för att 

täcka kostnaderna utan konsulterna håller på att 

avslutas och fasas ut under året. Under hösten 

kommer ytterligare minskning att ske. Ytterligare 

besparingar kommer att kunna ge effekt under 

hösten då en egen utredningslägenhet tas i bruk. 

Socialnämnden tittar också på fler åtgärder för att 

minska kostnaderna. 

Vård- och omsorgsnämnden visar en helårsprognos 

på -3,5 mnkr, jämfört mot budget. Vård- och 

omsorgsnämndens budget för 2019 innehåller en 

tillfällig ramförstärkning på 18 mnkr som enligt plan 

försvinner 2020, vilket betyder att åtgärder måste 

göras i år för att klara budgeten nästa år. Planerade 

åtgärder har börjat ge effekt, men även andra 

kortsiktiga lösningar som vakanshållning påverkar 

resultatet positivt. I tertialrapporten lämnades en 

positiv prognos men det ekonomiska läget har 

försämrats under sommaren. Prognosen utgår från 

att läget kommer att förbättras under hösten utifrån 

de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i balans. 

Arbetet för att nå en ekonomi i balans och för att 

minska sjukfrånvaron är av högsta prioritet och en 

central del av förvaltningens åtgärdsplan framåt. 

Bildningsnämnden redovisar en prognos på 

+14,1 mnkr. Prognosen bygger på en åtgärdsplan 

som omfattar alla verksamhetsområden. Bland 

annat har skolpengen till förskola, fritidshem och 

gymnasieskola sänkts, en ny organisation kring 

modersmål förskola senarelagts, flytt av VVS- och 

fastighetsprogrammet skjutits upp och krav har 

ställts på att gemensamma verksamheter ska 

leverera en positiv avvikelse mot budget. Då de 

flesta åtgärdsplaner ger full effekt under 
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höstterminen kommer effekterna av åtgärderna att 

synas i resultatet först då. Utköp av iPads bidrar 

också till en positiv avvikelse i driften. Det råder 

fortfarande viss osäkerhet kring vilken effekt några 

av åtgärderna kommer att ge och i vilken grad de 

kommer att kunna verkställas.  

Kulturnämnden visar en prognos på +0,6 mnkr vid 

årets slut. Vakanser och andra besparingar i 

verksamheten ska göra att man uppnår prognosen.  

Viadidakts prognos visar på en positiv avvikelse mot 

budget på +1, 1 mnkr. Prognosen bygger på att 

Viadidakt inte använder de särskilda medel som 

Katrineholm skjutit till i budget 2019 för särskild 

satsning på insatser för egen försörjning. Den 

bygger också på att vidtagna åtgärder ger effekt för 

att minska kostnadsutvecklingen för vuxnas lärande.  

Finans 

Finansieringsverksamheten prognostiserar en 

avvikelse mot budget på +11,7 mnkr. 

Budgetavvikelsen till och med augusti visar på en 

positiv avvikelse mot budget på +10,6 mnkr. 

Differensen mellan utfall och prognos förklaras av 

en uppbokning av orealiserad vinst vid delåret som 

inte finns med i prognosen samt av felbokning 

avseende skatter och generella statsbidrag i augusti. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från augusti 

visar på en avvikelse mot budget på +10,7 mnkr. 

Detta beror till största delen på förändrad slutavräk-

ning avseende kommunalskatten 2019 och fler antal 

invånare än budgeterat (34 350 invånare i budget 

och i 34 425 utfall). I budgeten ligger 23,1 mnkr som 

avser två generella statsbidrag på raden verksam-

hetens intäkter i resultaträkningen. I prognos och 

utfall ligger dessa på raden generella statsbidrag och 

utjämning, vilket förklarar den stora avvikelsen för 

helårsprognosen, i jämförelse mot budget, på 

raderna ”Skatter och Statsbidrag” och” Finans”. 

Dessa statsbidrag beräknas uppgå till 24,9 mnkr vid 

årets slut. I resultatet till och med augusti saknas det 

intäkter motsvarande ca 3,9 mnkr. Detta beror på 

felkonteringar och på att intäkt ej periodiserats.  

I prognosen är dock intäkterna med fullt ut och 

rättning i bokföringen är gjord i september.  

Helårsprognosen för pensioner grundar sig på den 

senast aktuella beräkningen från Skandia, per 

31 augusti 2019, och visar på en högre kostnad än 

budget. Detta är till största del en följd av förtida 

uttag, fler anställda och högre lönenivåer än 

budgetberäkningarna. Även prognosen för 

semesterlöneskulden visar på en negativ avvikelse 

jämfört mot budget. Tillsammans visar dessa poster 

en prognos på -7,0 mnkr.  

Övriga poster inom finansieringsverksamheten visar 

en prognos på +6,4 mnkr (exklusive statsbidragen 

som budgeterats på fel konton). Prognosavvikel-

serna i jämförelse mot budget avser återbetalning 

av eget kapital vid upplösandet av Regionförbundet, 

momsersättning, borgensavgift, bidrag till Citybanan 

och reglering avseende kollektivtrafiken 2018. I 

enlighet med den för året nya redovisningslagen 

(Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning) har placeringarna bokats upp till 

verkliga värdet, vilket har gjort att det bokats en 

orealiserad vinst på finansen på +6,2 mnkr i augusti. 

Då denna post är osäker och direkt påverkad av 

konjunkturen har inte någon orealiserad vinst 

inräknats i prognosen. 
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Helårsprognos enligt investerings- och exploateringsredovisningen 
 

Belopp i tkr 

Budget 

2019 

Prognos 

avvikelse 

2019 

Kommunfullmäktige -360 0 

Kommunstyrelsen -61 255 5 919 

  varav 

kommunledningsförvaltningen -45 495  5 879 

  varav 

samhällsbyggnadsförvaltningen -15 760 40 

Bygg- och miljönämnd 0 0 

Service- och tekniknämnden -47 620 2 290 

Socialnämnden -2 075 900 

Kulturnämnden -3 675 0 

Bildningsnämnden -24 491 -3 700 

Vård- och omsorgsnämnden -3 800 0 

Viadidaktnämnden -555 0 

Totalt investering -143 831 5 409 

      

Exploatering -126 132 43 000 

Totalt exploatering -126 132 43 000 

Kommentarer till investerings- och 

exploateringsredovisningen 

I november antog kommunfullmäktige en budget på 

88,0 mnkr avseende investeringar 2019. Efter bok-

slutet 2018 har ombudgeteringar från föregående år 

för ej färdigställda eller ej påbörjade investeringar 

tillkommit med 55,8 mnkr. Den sammanlagda 

investeringsbudgeten uppgår därmed till 143,8 mnkr 

2019 mnkr. För exploateringar var kommun-

fullmäktiges beslutade budget för 2019 70 mnkr. 

Även här har budget förts över från tidigare år med 

56,1 mnkr vilket ger en total exploateringsbudget på 

126,1 mnkr.  

Avvikelsen jämfört med budget på helårsbasis 

prognostiseras till 5,9 mnkr. Kommunstyrelsen, 

service- och tekniknämnden och socialnämnden 

prognostiserar positiva avvikelser mot budget och 

bildningsnämnden prognostiserar negativ avvikelse 

mot budget. Övriga förvaltningar räknar med att 

nyttja hela sitt budgetutrymme. 

Kommunledningsförvaltningen har en total 

investeringsram på 45,5 mnkr. 30,5 mnkr av detta 

hör till bredbandutbyggnaden, helårsprognosen 

visar på ett överskott på 7,3 mnkr. Helårsprognosen 

för Stadsparken Orangeriet är -1,5 mnkr. 

Fördyringen ingår i de 5 mnkr som tidigare angetts. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total 

investeringsbudget om 15,8 mnkr och prognosen är 

satt till en positiv avvikelse mot budget på 40 tkr. 

Projekt Drottninggatan beräknas bli dyrare än 

budget. På grund av avsaknad av anbud vid 

upphandling drivs projektet via ramavtal vilket 

medfört högre priser och en del oförutsedda 

utgifter. Projekt Sveaparken beräknas ge ett 

överskott på grund av att planerade arbeten blev 

utförda och fakturerade 2018.  

Bildningsförvaltningen har en investeringsram om 

24,5 mnkr och visar en prognos på en negativ 

avvikelse mot budget på -3,7 mnkr. Avvikelsen beror 

på att det kommer att göras utköp av iPads vilket 

innebär att budgeten för 1:1-satsningen i grund-

skolan kommer att överskridas (motsvarande 

överskott prognostiseras på driften). För att täcka 

detta underskott bör i första hand en omprioritering 

ske inom nämndens totala utrymme. 

Service- och teknikförvaltningen har en total 

investeringsbudget om 47,6 mnkr. I nuläget görs en 

bedömning att den största delen av budgeten 

kommer att användas. Tre projekt prognostiseras att 

ge överskott vid årets slut. Dessa medel kommer 

delvis behöva ombudgeteras till kommande år.  

Socialförvaltningen har en investeringsbudget om 

2,1 mnkr. Förvaltningen genomgår en ombyggnation 

som beräknas vara klar 2019. Det överskott om 

0,9 mnkr som prognostiseras på helårsbasis avser 

arbetsmiljöinvesteringar som inte kan genomföras 

så länge lokalerna inte är klara.  

Exploateringsverksamheten har en budget 2019 på 

126,1 mnkr fördelat på 42,1 mnkr för markreserv 

och 84,0 mnkr för exploatering. Helårsprognosen är 

satt till +43 mnkr avseende exploatering, 

projektbudgeten är uppbokad fram till 2020. 

Exploateringsverksamheten har till syfte att främja 

utveckling och tillväxt i regionen, vilket omfattar 

kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordning-

ställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. Markexploatering kan också omfatta 

gemensamma anordningar som grönområden,  

VA- och elanläggningar. Inriktningen är att 

kostnaden på sikt ska täckas av intäkter i samband 

med en försäljning av fastigheter och tomter.  
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Resultaträkning 
Kommunen Sammanställda 

räkenskaper 

Belopp i tkr Not 

Utfall 

jan-aug 

2019 

Utfall 

jan-aug 

2018 

Budget 

helår 

2019 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall 

jan-dec 

2018 Not 

Utfall jan-

aug 2019 

Utfall jan-

aug 2018 

Verksamhetens intäkter 1,9 327 555 339 418 750 899 750 899 562 470 31 518 138 495 890 

Verksamhetens kostnader 2,9 -1 781 385 -1 736 394 -2 853 866 -2 897 376 -2 653 067 32 -1 814 742 -1 759 005

Avskrivningar 3 -43 012 -36 742 -67 825 -67 825 -56 036 -119 476 -105 536

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -1 496 843 -1 433 717 -2 170 792 -2 214 302 -2 146 635 -1 416 080 -1 368 652

Skatteintäkter 4 1 004 023 985 930 1 507 147 1 505 108 1 476 234 1 004 023 985 930 

Generella statsbidrag och 

utjämning 5 473 828 445 429 679 195 716 819 662 431 473 828 445 429 

VERKSAMHETENS RESULTAT -18 992 -2 358 15 550 7 625 -7 969 61 771 62 707 

Finansiella intäkter 6 15 019 8 232 10 600 13 267 16 601 13 782 5 492 

Finansiella kostnader 7 -4 288 -3 106 -4 284 -3 047 -5 004 -34 262 -32 713

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 

POSTER -8 261 2 768 21 866 17 845 3 629 41 291 35 487 

Extraordinära poster 8 0 0 0 0 0 0 -2 092

ÅRETS RESULTAT -8 261 2 768 21 866 17 845 3 629 41 291 33 395 

* Upplysningar i not 6 om förändrade redovisningsprinciper för utfall 2018-12-31, ändringen gäller finansintäkter och årets resultat.
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Balansräkning 

    

Kommunen 

  

Sammanställda 

räkenskaper 

    2019 2018   2019 2018 

Belopp i tkr Not jan-aug jan-dec Not jan-aug jan-dec 

TILLGÅNGAR             

Anläggningstillgångar             

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         37 37 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9           

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar   685 887 671 275 33 2 451 215 2 329 755 

   Maskiner och inventarier   131 203 139 157   574 196 675 738 

   Pågående investeringar   52 659 132 458   442 467 382 232 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10           

   Långfristiga fordringar   4 300 4 300   25 548 30 838 

   Värdepapper, andelar m.m.    53 277 53 277   14 688 9 688 

Summa anläggningstillgångar   927 326 1 000 468   3 508 151 3 428 288 
               

Bidrag till statlig infrastruktur 11 32 027 33 216   32 027 33 216 
              

Omsättningstillgångar             

   Förråd m.m. 12 56 929 6 907   56 929 6 907 

   Fordringar 13 347 334 437 921 34 360 826 481 266 

   Kortfristiga placeringar 14 59 554 53 402   59 554 53 402 

   Kassa, bank 15 41 856 154 512   53 540 162 692 
              

Summa omsättningstillgångar   505 673 652 742   530 849 704 267 
              

SUMMA TILLGÅNGAR   1 465 026 1 686 426   4 071 027 4 165 771 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER             

Eget kapital * 16     35     

   Årets resultat   -8 261 1 713   41 291 12 554 

   Resultatutjämningsreserv   17 000 17 000   17 000 17 000 

   Övrigt eget kapital   736 196 734 483   911 505 895 952 

Summa eget kapital   744 935 753 196   969 796 925 507 
              

Avsättningar             

   Avsättningar för pensioner och liknande 17 223 697 205 870 36 296 384 224 233 

   Avsättningar till statlig infrastruktur 18 0 0   0 0 

Summa avsättningar   223 697 205 870   296 384 224 233 
              

Skulder             

   Långfristiga skulder   0 0 37 2 265 266 2 122 032 

   Kortfristiga skulder 19 496 395 727 360 38 539 583 893 999 

Summa skulder   496 395 727 360   2 804 848 3 016 031 
              

SUMMA  EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 465 026 1 686 427   4 071 027 4 165 771 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER             

   Panter och därmed jämförliga säkerheter             

   Ansvarsförbindelser             

      Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

skulderna 20 542 504 550 472   542 504 550 472 

      eller avsättningarna             

      Övriga ansvarsförbindelser 21 2 017 134 1 893 735   0 6 309 

      Leasing  22 1 067 052 1 067 052   0   

*Upplysningar i not 16 och 35 om förändrade redovisningsprinciper. 
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Kassaflödesanalys 

    Kommunen   Sammanställda räkenskaper 

    2019 2018   2019 2018 

Belopp i tkr Not jan-aug jan-aug   jan-aug jan-aug 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             

Periodens resultat   -8 261 2 768   41 291 33 395 

Justering för av- och nedskrivningar 23 43 012 36 742   119 476 105 536 

Justering för pensionsavsättningar 24 17 827 13 940   72 151 62 118 

Justering för gjorda avsättningar 25 0 0   0 0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   -8 0   -7 004 -1 526 

Medel från verksamheten före förändring             

av rörelsekapital    52 570 53 450   225 914 199 523 

              

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar 26 90 586 21 977   120 440 39 123 

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar   -6 151 0   -6 152 0 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager 27 -50 022 13 140   -50 022 13 140 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 28 -230 965 -70 789   -354 416 -21 745 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -143 982 17 777   -64 236 230 041 

              

INVESTERINGSVERKSAMHETEN             

Investering- i materiella anläggningstillgångar   -49 662 -53 982   -139 394 -254 467 

Investering i pågående projekt   79 799 -27 651   -60 235 -29 246 

Ökning-/minskning+ finansiella 

anläggningstillgångar   0 0   5 000 476 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 29 30 137 -81 633   -194 629 -283 237 

              

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN             

Nyupptagna lån, checkkredit   0 0   143 234 0 

Amortering- av skuld   0 0   0 -9 116 

Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar 30 0 -24   5 290 4 570 

Bidrag till statlig infrastruktur 11 1 189 1 189   1 189 1 189 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 189 1 165   149 713 -3 357 

              

Årets kassaflöde   -112 656 -62 691   -109 152 -56 553 

              

Likvida medel vid årets början   154 512 80 598   162 692 98 627 

Likvida medel vid årets slut 15 41 856 17 907   53 540 42 074 

Förändring av likvida medel   -112 656 -62 691   -109 152 -56 553 
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Noter kommunen 

Noter resultaträkningen 2019   2018 

Belopp i tkr jan-aug   jan-aug 

Not 1 Verksamhetens intäkter   

  Driftredovisning, verksamheten 786 452 

 

826 698 

avgår övriga interna poster -458 897 

 

-487 280 

Verksamhetens intäkter 327 555 

 

339 418 

Fördelade enligt nedan:   

  Försäljningsintäkter 9 847 

 

8 722 

Taxor och avgifter 54 009 

 

58 717 

Hyror och arrenden 38 899 

 

39 127 

Bidrag 150 600 

 

171 802 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 73 342 

 

57 605 

Exploateringsintäkter 457 

 

0 

Realisationsvinster 494 

 

1 814 

Övriga intäkter -93 

 

1 632 

Summa verksamhetens intäkter 327 555 

 

339 418 

 

  

  
Not 2 Verksamhetens kostnader   

  Driftredovisning, verksamheten -2 259 141 

 

-2 224 092 

Finansförvaltning -24 153 

 

-35 492 

avgår finansiella kostnader verksamheten 0 

 

0 

avgår avskrivningar verksamheten 43 012 

 

36 742 

avgår övriga interna poster 458 897 

 

486 448 

Verksamhetens kostnader -1 781 385 

 

-1 736 394 

Fördelade enligt nedan:   

  Löner och sociala avgifter -1 060 727 

 

-1 033 946 

Pensionskostnader -85 919 

 

-79 410 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 473 

 

-3 956 

Lämnade bidrag -93 394 

 

-91 427 

Köp av huvudverksamhet -181 215 

 

-168 223 

Övriga tjänster -59 799 

 

-68 929 

Lokal- och markhyror -169 486 

 

-163 403 

Bränsle, energi och vatten -8 349 

 

-6 421 

Hyra/leasing av anläggningstillgångar -17 454 

 

-18 609 

Materialkostnader -47 345 

 

-49 100 

Övriga kostnader -55 225 

 

-53 801 

Summa externa kostnader -1 781 385 

 

-1 737 226 

Diff interna konton 0 

 

832 

Summa verksamhetens kostnader -1 781 385 

 

-1 736 394 

 

  

  
Not 3 Avskrivningar   

  Immateriella tillgångar 0 

 

0 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -24 521 

 

-20 569 

Maskiner och inventarier -18 491 

 

-16 173 

Nedskrivningar 0 

 

-1 

Summa avskrivningar -43 012 

 

-36 742 

 

  

  Not 4 Skatteintäkter   

  Preliminär kommunalskatt 1 013 950 

 

988 807 

Preliminär slutavräkning innevarande år -11 426 

 

34 

Preliminär slutavräkning föregående år 1 499 

 

-2 911 

Summa skatteintäkter 1 004 023 

 

985 930 

Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts.    

  Prognosen baseras på SKL:s beräkning i augusti.   

  

 

  

  Not 5 Generella statsbidrag och utjämning   

  Inkomstutjämningsbidrag 298 947 

 

276 877 

Kommunal fastighetsavgift 42 854 

 

41 696 

Bidrag för LSS-utjämning 46 913 

 

38 379 

Kostnadsutjämningsbidrag 56 480 

 

60 264 

Generella statsbidrag 12 519 

 

24 640 

Regleringsbidrag/regleringsavgift 16 116 

 

3 573 

Summa generella statsbidrag och utjämning 473 828 

 

445 429 

162



Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun  | 45 

Noter resultaträkningen 2019   2018 

Belopp i tkr jan-aug   jan-aug 

Not 6 Finansiella intäkter   

  Utdelning på aktier och andelar 68 

 

1 247 

Ränteintäkter 61 

 

52 

Orealiserade vinster 6 152 

 

0 

Övriga finansiella intäkter 8 738 

 

6 933 

Summa finansiella intäkter 15 019 

 

8 232 

 

  

  Upplysningar i not om redovisningsprinciper   

  Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som 

tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört 

värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget 

kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår orealiserade 

vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar 

årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya 

principen.   

  

 

  

  Not 7 Finansiella kostnader   

  Räntekostnader -602 

 

-371 

Ränta på pensionsavsättningar -3 687 

 

-2 721 

Övriga finansiella kostnader* 1 

 

-15 

Summa finansiella kostnader -4 288 

 

-3 106 

 

  

  Not 8 Jämförelsestörande poster   

  Justeringsposter orealiserade vinst -6 152 

 

0 

Summa justeringsposter -6 152 

 

0 

Balanskravsresultat -14 413 

 

0 

 

Noter balansräkningen 2019   2018 

 Belopp i tkr jan-aug   jan-dec 

Not 9 Materiella anläggningstillgångar   

   

  

  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

  Anskaffningsvärde  1 159 371 

 

1 120 238 

Ackumulerade avskrivningar -473 484 

 

-448 963 

Bokfört värde 685 887 

 

671 275 

Avskrivningstider 10-75 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar   

   

  

  

Maskiner och inventarier   

  Anskaffningsvärde  336 604 

 

326 075 

Ackumulerade avskrivningar -205 401 

 

-186 918 

Bokfört värde 131 203 

 

139 157 

Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar   

   

  

  

Pågående investeringar   

  Anskaffningsvärde  52 659 

 

132 458 

Bokfört värde 52 659 

 

132 458 

Avskrivningstider   

  Pågående investeringar avskrivs ej   

   

  

  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

  Redovisat värde vid årets början 671 275 

 

629 698 

Årets investeringar 39 133 

 

73 162 

Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar 0 

 

-230 

Årets avskrivningar -24 521 

 

-31 355 

Redovisat värde vid årets slut 685 887 

 

671 275 

 

  

  

Maskiner och inventarier   

  Redovisat värde vid årets början 139 157 

 

124 470 

Årets investeringar 10 529 

 

39 485 

Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar 0 

 

-118 

Årets avskrivningar -18 483 

 

-24 680 

Redovisat värde vid årets slut 131 203 

 

139 157 
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 Belopp i tkr jan-aug   jan-dec 

Pågående investeringar   

  Redovisat värde vid årets början 132 458 

 

117 070 

Förändring under året -79 799 

 

15 388 

Redovisat värde vid årets slut 52 659 

 

132 458 

 

  

  Not 10 Finansiella anläggningstillgångar   

  Långfristiga fordringar   

  Kommuninvest 4 300 

 

4 300 

Summa långfristiga fordringar 4 300 

 

4 300 

 

  

  

Värdepapper, andelar m.m.   

  Aktier Katrineholms Fastighets AB 40 129 

 

40 129 

Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB 4 000 

 

4 000 

Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB 40 

 

40 

Aktier KFV marknadsföring AB 30 

 

30 

Aktier Inera AB 43 

 

43 

Aktier Katrineholms Tekniska College AB 255 

 

255 

Aktier SKL Kommentus AB 2 

 

2 

Aktier Energikontoret i Mälardalen AB 32 

 

32 

Aktier Sörmlands turismutveckling 7 

 

7 

Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening 6 890 

 

6 890 

Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 818 

 

1 818 

Övriga andelar 2 

 

2 

Andel MOEK 24 

 

24 

Bostadsrätter 6 

 

6 

Summa värdepapper, andelar m.m. 53 277 

 

53 277 

 

  

  

Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 

280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 

Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Katrineholm 

kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-

06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 335 266 278 789 

kronor och tillgångarna till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 1 798 265 039 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 1 736 747 195 kronor.   

  

 

  

  Not 11 Bidrag till statlig infrastruktur 36 100 

 

36 100 

Bidrag till Citybana* -963 

 

-1 444 

Årets upplösning Citybanan -8 664 

 

-7 220 

Ackumulerad upplösning Citybanan 8 500 

 

8 500 

Bidrag till trafikplats Finntorp** -227 

 

-340 

Årets upplösning Finntorp -2 720 

 

-2 380 

Ackumulerad upplösning Finntorp 32 027 

 

33 216 

Summa bidrag till statlig infrastruktur   

  *Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att medfinansiera Citybanan med 

36,1 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år 

med början 2013.    

  **Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att medfinansiera trafikplatsen vid 

Finntorp, östra förbifarten med 8,5 miljoner kronor. Bidraget redovisas i 

balansräkningen och upplöses på 25 år med början 2011.   
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Noter balansräkningen 2019   2018 

 Belopp i tkr jan-aug   jan-dec 

Not 12 Förråd m.m.   

  Måltidsverksamhetens förråd 840 

 

840 

Övriga förråd 11 

 

11 

Tomtmark för försäljning, bostad/industrimark 56 077 

 

6 055 

Summa förråd m.m. 56 929 

 

6 907 

 

  

  
Not 13 Fordringar   

  Kundfordringar 11 507 

 

25 503 

Fordran mervärdesskatt 80 839 

 

60 309 

Periodisering leverantörsfakturor 47 089 

 

86 541 

Fordran skatt 67 642 

 

47 548 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 606 

 

65 433 

Övriga kortfristiga fordringar 72 651 

 

152 587 

Summa fordringar 347 334 

 

437 921 

 

  

  
Not 14 Kortfristiga placeringar   

  Aktie- och räntefonder Nordea 13 029 

 

10 825 

Aktiefonder Nordea 17 324 

 

15 064 

Långa räntor 29 201 

 

27 512 

Summa kortfristiga placeringar 59 554 

 

53 401 

 

  

  

Marknadsvärden   

  Aktie- och räntefonder Nordea 13 029 

 

10 825 

Aktiefonder Nordea 17 324 

 

15 064 

Långa räntor Nordea 29 201 

 

27 512 

Summa marknadsvärde 59 554 

 

53 401 

 

  

  Not 15 Kassa och bank   

  Handkassor 71 

 

59 

Plusgiro 3 891 

 

219 634 

Bank 37 894 

 

-65 180 

Summa kassa och bank 41 856 

 

154 512 

 

  

  

Not 16 Eget kapital   

  Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning* 736 196 

 

732 567 

Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument 0 

 

1 916 

Resultatutjämningsreserv 17 000 

 

17 000 

Årets resultat -8 261 

 

1 713 

Utgående eget kapital 744 935 

 

753 196 

Varav fond upprustning samlingslokaler 138 

 

138 

 

  

  

Upplysningar i not om redovisningsprinciper   

  Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som 
tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört 
värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget 
kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår orealiserade 
vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar 
årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya 
principen.   

  Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till 
resultatutjämningsreserven.   

   

  

  
Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser   

  Specifikation - Avsatt till pensioner   

  Avsatt till pensioner   

  Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper    

  Avsättningen   

  Ingående avsättning 205 870 

 

184 543 

Pensionsutbetalning -4 722 

 

-6 805 

Nyintjänad pension 16 659 

 

14 769 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 647 

 

3 197 

Förändring av löneskatt 3 480 

 

4 164 

Övrigt -2 238 

 

6 002 

Utgående avsättning 223 697 

 

205 870 

 varav löneskatt 0 

 

40 191 
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 Belopp i tkr jan-aug   jan-dec 

Antal visstidsförordnande   

   Politiker 0 

 

10 

 Tjänsteman 0 

 

3 

Överskottsmedel 0 

 

18 131 

Aktualiseringsgrad 0,0% 

 

97,0% 

 

  

  Not 18 Avsättning för statlig infrastruktur   

  Avsättning för Citybana   

     Redovisat värde vid årets början 0 

 

0 

     varav kortfristig skuld   

     Nya avsättningar 0 

 

0 

   Ianspråktagna avsättningar 0 

 

0 

   Outnyttjat belopp som återförts 0 

 

0 

   Förändring av nuvärde 0 

 

0 

Summa 0 

 

0 

Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år 

betalas i december. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-

2017. Kostnaden per år är; 2013 10%, 2014 15%, 2015 25%, 2016 25%, 2017 25%. 

Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017.    

  

 

  

  Not 19 Kortfristiga skulder   

  Avr. koncernkonto dotterbolag   

  Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 66 

 

216 224 

Leverantörsskulder -129 504 

 

157 790 

Moms och punktskatter -104 

 

1 482 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -26 137 

 

26 299 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -340 715 

 

325 566 

   varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid -99 505 

 

97 247 

   varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension -35 710 

 

49 127 

Summa kortfristiga skulder -496 395 

 

727 360 

 

  

  Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp    

  bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt   

  Ingående ansvarsförbindelse 550 473 

 

560 172 

Pensionsutbetalningar -12 860 

 

-19 294 

Nyintjänad pension -5 

 

7 678 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 12 914 

 

7 239 

Förändring löneskatt -1 556 

 

-1 894 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 

 

-3 429 

Övrigt -6 462 

 

0 

Utgående ansvarsförbindelse 542 504 

 

550 472 

 varav löneskatt 105 919 

 

107 468 

 

  

  Not 21 Övriga ansvarsförbindelser   

  Borgensförbindelser dotterbolag 2 010 825 

 

1 887 426 

Borgensförbindelser föreningar 6 198 

 

6 198 

Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem 111 

 

111 

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 017 134 

 

1 893 735 

 

  

  Not 22 Leasing   

  Finansiella leasingavtal över 3 år    

  Fastigheter   

     Totala minimileasingavgifter   

     Nuvärde minimileasingavgifter 1 030 008 

 

1 030 008 

      Därav förfall inom 1 år 207 995 

 

207 995 

      Därav förfall inom 1-5 år 715 470 

 

715 470 

      Därav förfall senare än 5 år 106 543 

 

106 543 

   Variabla avgifter som ingår i periodens resultat   

  
Maskiner och inventarier   

     Totala minimileasingavgifter   

     Nuvärde minimileasingavgifter 37 044 

 

37 044 

      Därav förfall inom 1 år 19 667 

 

19 667 

      Därav förfall inom 1-5 år 17 377 

 

17 377 
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Noter balansräkningen 2019   2018 

 Belopp i tkr jan-aug   jan-dec 

      Därav förfall senare än 5 år 0 

 

0 

   Variabla avgifter som ingår i periodens resultat   

  Summa leasing 1 067 052 

 

1 067 052 

 

Noter kassaflödesanalys 2019   2018 

Belopp i tkr jan-aug   jan-aug 

Not 23 Justering för avskrivningar   

  Avskrivningar enligt RR -43 012 

 

-36 742 

Minus nedskrivningar 0 

 

0 

Justering för avskrivningar -43 012 

 

-36 742 

 

  

  Not 24 Justering förändring pensionsavsättningar   

  Årets betalning 0 

 

0 

Förändring avsättningar  17 827 

 

13 940 

Justering förändring pensionsavsättning 17 827 

 

13 940 

 

  

  Not 25 Justering förändring Citybanan   

  Årets betalning 0 

 

0 

Förändring avsättningar 31/8 0 

 

0 

Justering förändring Citybanan 0 

 

0 

 

  

  Not 26 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   

  Övr. kortfristiga fordringar 1/1 437 921 

 

354 871 

Övr. kortfristiga fordringar 31/8 347 334 

 

332 894 

Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 90 586 

 

21 977 

 

  

  Not 27 Ökning/minskning av förråd och varulager   

  Förråd/varulager 1/1 6 907 

 

8 176 

Förråd/varulager 31/8 56 929 

 

-4 964 

Ökning-/minskning+ av förråd och varulager -50 022 

 

13 140 

 

  

  Not 28 Ökning/minskning av kortfristiga skulder   

  Skulder 1/1 727 360 

 

524 811 

Skulder 31/8 496 395 

 

454 022 

Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -230 965 

 

-70 789 

 

  

  Not 29 Investering i materiella anläggningstillgångar   

  Investeringar -49 662 

 

-53 982 

pågående projekt 79 799 

 

-27 651 

 

  

  Not 30 Ökning/minskning av långfristiga fordringar   

  Långfristiga fordringar 1/1 4 300 

 

4 300 

Långfristiga fordringar 31/8 4 300 

 

4 300 

Förändring 0 

 

0 
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Noter resultaträkningen 2019   2018 

 Belopp i tkr jan-aug   jan-aug 

Not 31 Verksamhetens intäkter    

  Kommunen 327 555 

 

339 418 

KFAB 279 576 

 

254 730 

VSR 24 932 

 

22 960 

KVAAB 81 729 

 

78 918 

Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats  -195 654 

 

-200 136 

Summa verksamhetens intäkter 518 138 

 

495 890 

 

  

  Not 32 Verksamhetens kostnader    

  Kommunen -1 781 385 

 

-1 736 394 

KFAB -151 309 

 

-156 140 

VSR -21 236 

 

-17 875 

KVAAB -54 222 

 

-48 732 

Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats 195 654 

 

200 136 

Summa verksamhetens kostnader -1 812 498 

 

-1 759 005 

    Noter balansräkningen 2019   2018 

 Belopp i tkr jan-aug   jan-dec 

Not 33 Fastigheter och anläggningar    

  Kommunen 685 887 

 

671 275 

KFAB 1 650 392 

 

1 541 544 

VSR 8 739 

 

8 667 

KVAAB 106 198 

 

108 269 

Summa fastigheter och anläggningar 2 451 215 

 

2 329 755 

 

  

  Not 34 Övriga kortfristiga fordringar   

  Kundfordringar 275 923 

 

27 087 

Övriga interimsfordringar 84 903 

 

454 179 

Summa kortfristiga fordringar 360 826 

 

481 266 

 

  

  Not 35 Specifikation till förändring av eget kapital   

  Ingående eget kapital 928 505 

 

911 037 

Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument 0 

 

1 916 

Årets resultat 41 291 

 

12 554 

Summa utgående eget kapital 969 796 

 

925 507 

Under året uppgår orealiserade vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som 

finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har 

omräknats enligt den nya principen.   

  

 

  

  Not 36 Avsättningar till pensioner och liknande   

  Kommunens avsättning 223 697 

 

205 870 

KVAAB 55 050 

 

0 

KFAB 1 120 

 

700 

VSR 16 517 

 

17 663 

Summa avsättningar 296 384 

 

224 233 

 

  

  Not 37 Långfristiga skulder   

  Lån  2 265 266 

 

2 122 032 

Summa långfristiga skulder 2 265 266 

 

2 122 032 

 

  

  Not 38 Kortfristiga skulder   

  Leverantörsskulder 57 006 

 

230 558 

Uppl kostn o förutb int 482 577 

 

663 439 

Summa kortfristiga skulder 539 583 

 

893 999 
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Finansiell analys 
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt 

ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för 

perioden på 35,1 mnkr, föregående år var siffran 

+33,4 mnkr tom augusti. Exkluderas de 

extraordinära posterna visar koncernen på ett 

resultat på +41,3 mnkr, att jämföra med 35,5 mnkr 

för samma period föregående år. Katrineholms 

Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus 

AB, redovisar ett positivt resultat om 44,4 mnkr  

(20,0 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB 

redovisar ett resultat om 3,2 mnkr (6,7 mnkr).  

Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett 

positivt resultat om 2,3 mnkr (4,6 mnkr). 

Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands 

Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent. 

Katrineholms kommun redovisar ett negativt 

ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för 

perioden om -8,3 mnkr. Det motsvarar -0,6 procent 

av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognosti-

serade resultatet för 2019 uppgår till +17,9 mnkr, 

det motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag, vilket är mindre än Katrineholms 

kommuns krav för god ekonomisk hushållning om 

en procent. Balanskravsresultatet för perioden 

uppgår till -14,4 mnkr och budgeterade resultatet för 

2019 är 21,9 mnkr.  

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, och den gör 

att nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens 

resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster” 

redovisas i resultaträkningen. Verksamhetes resultat 

uppgår till -19,0 mnkr för perioden och prognosen 

till en avvikelse mot budget på +7,6 mnkr. 

Katrineholm är en expansiv kommun och står inför 

växande investeringsvolymer. Kommunen har goda 

förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att 

kostnadsutvecklingen dämpas och takten på 

investeringarna minskas. 

För perioden infrias ett av kommunens tre 

finansiella mål, att avskrivningarna inte upptar mer 

än tre procent av driftsbudgeten (2,9 procent). För 

helåret är dock prognosen att det endast är målet 

att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än 

skatteintäkterna som ser ut att infrias.  

Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader är 

relativt hög för perioden men lägre än vid tertialen. 

Helårsprognosen visar på en lägre kostnadsöknings-

nivå beroende på att prognosen omfattar effektivi-

seringsåtgärder. För perioden utvecklas kommunens 

skatteintäkter och utjämningsbidrag i lägre takt än 

nettokostnaderna för perioden. Det omvända gäller 

för prognosen. Om inte kostnadsutvecklingen 

dämpas minskar handlingsberedskapen för 

oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i 

en växande verksamhet. 

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är god. 

Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelse, 

har för perioden minskat något jämfört mot tidigare 

år. Det beror på att tillgångarna minskat mer än det 

egna kapitalet. Kommunens skuldsättningsgrad för 

perioden har samtidigt minskat med sex procent-

enheter jämfört med helåret 2018. För att minimera 

kommunens totala risk är det viktigt att minska 

kommunens skuldsättningsgrad som består av 

kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner 

och statlig infrastruktur. Kommunen har inga 

långfristiga skulder.  

Kommunkoncernen visar på en relativt hög skuld-

sättningsgrad och då bolagen står inför stora 

investeringar riskerar skuldsättningsgraden att öka. 

Finansnettot är negativt på koncernnivå vilket visar 

på att investeringarna som görs finansieras via lån. 

Koncernens soliditet är dessutom lägre än snittet i 

riket vilket ger högre kostnader för räntor och 

amorteringar.  

Kommunens borgensförbindelser har ökat sedan 

årsskiftet. Övervägande delen av borgensför-

bindelser är lån upptagna av kommunens bolag. 

Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga. 

Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar 

ändå kommunens totala riskexponering. 

Kommunens kostnader för pensioner och 

pensionsskuld behöver minska för att de totala 

förpliktelserna fortsättningsvis ska avta. 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en 

ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål 

anges i budget och stämmas av i delårsrapport och 

årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella 

mål som fastställts av kommunfullmäktige i 

budgeten samt utfallet för de senaste två åren. 

Finansiella mål 

aug 

2019 

prognos 

2019 2018 2017 

Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna (%) 

-0,6 0,8 0,1 1,6 

Nettodriftskostnaderna ska 

inte öka snabbare än 

skatteintäkterna (kvot) 

1,4 0,8 1,5 1,2 

Avskrivningar ska under 

planperioden inte uppta 

mer än tre procent av 

driftbudgeten (%) 

2,9 3,1 2,6 2,8 

 

Kommunen uppfyller ett av de tre finansiella målen 

för perioden. För helåret prognostiseras att ett 

annat av de finansiella målen kommer att uppnås.  
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Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår 

till -8,3 mnkr, vilket motsvarar -0,6 procent av skatte-

intäkterna. Resultatet för helårsprognosen uppgår 

till 17,8 mnkr och 0,8 procent av skatteintäkterna. 

Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till 

minst en procent av skatteintäkterna uppnås 

således varken i utfallet eller i prognosen. 

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med 

4,4 procent, att jämföra med skatteintäkter och 

utjämning som ökat med 3,2 procent. Det innebär 

att det andra finansiella målet inte uppnås för 

perioden. På helårsbasis förväntas målet att nås då 

nettodriftskostnaderna förväntas att uppgå till 

3,2 procent jämfört med skatteintäkterna om 

3,9 procent. För att uppnå målet krävs en minskning 

av kostnadsökningen under resterande år och 

förutsätter att planerade åtgärder ger effekt. 

Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,9 procent 

av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 pro-

cent. På helårsbasis prognostiseras målet att uppgå 

till 3,1 procent. Kommunens ökade investerings-

behov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete för 

att dämpa kostnaderna, som påverkar drifts-

utrymmet, krävs för att målet ska nås kommande år. 

Kommunen behöver arbeta mer långsiktigt för att 

nå de finansiella målen och skapa goda förutsätt-

ningar för att möta framtida utmaningar. 

Resultatanalys 

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt 

ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för 

perioden på 35,1 mnkr, föregående år var siffran 

+33,4 mnkr till och med augusti. Exkluderas de 

extraordinära posterna visar koncernen på ett 

resultat på +41,3 mnkr, att jämföra med 35,5 mnkr 

för samma period föregående år.  

Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms 

Industrihus AB, redovisar ett positivt resultat om 

44,4 mnkr (20,0 mnkr). Katrineholms Vatten och 

Avfall AB redovisar ett resultat om 3,2 mnkr  

(6,7 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst redo-

visar ett positivt resultat om 2,3 mnkr (4,6 mnkr). 

Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands 

Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent. 

 

Kommunen redovisar ett negativt resultat för 

perioden om -8,3 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet för helåret uppgår till +17,8 mnkr att 

jämföra med budgeten på +21,9 mnkr.  

 

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, och den gör 

att nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens 

resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster” 

redovisas i resultaträkningen.  Verksamhetens 

resultat visar en sammanställning av nämndernas 

resultat, avskrivningar och skatteintäkter exklusive 

finansiella poster. Verksamhetens resultat uppgår till 

-19,0 mnkr för perioden och +7,6 mnkr i helårs-

prognos. Detta visar på att det är den löpande 

verksamheten som underskottet finns, men också 

att åtgärder planeras och förväntas ge effekt.  

Utfallet per 31 augusti kan ses som en ögonblicks-

bild av verksamheten. Även resultatet visar på en 

avvikelse per 31 augusti, kan det ändå finnas skäl till 

att prognosen vid årets slut ligger inom den 

budgeterade ramen. Det kan till exempel handla om 

säsongsvariationer, kostnader/intäkter som saknas i 

utfallet, eller kostnader för helår som inte periodise-

rats. Periodisering av resultat och budget är ett 

förbättringsområde som kontinuerligt arbetas med 

och kommer att vara ett fokusområde 2020. 

Resultatet från 2018 på 1,7 mnkr och resultatet till 

och med augusti visar vikten av att de åtgärdsplaner, 

som tagits fram för nämnderna efter kommun-

styrelsens uppmaning om ekonomi i balans  

(KS 2019-03-27 § 55), får effekt för ett resultat i 

balans som ökar förutsättningarna för att möta 

utmaningarna i framtiden. 
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Nämndernas budgetavvikelse till och med augusti 

uppgår till -25,9 mnkr. Den prognostiserade 

avvikelsen på helårsbasis uppgår till en negativ 

avvikelse mot budget på -15,8 mnkr. Socialförvalt-

ningen lämnar en prognos på en negativ avvikelse 

mot budget på -34,8 mnkr och vård- och omsorgs-

förvaltningen lämnar en prognos på -3,5 mnkr, 

övriga nämnder visar prognoser på positiva 

avvikelser mot budet. Prognoserna omfattar 

åtgärdsplaner för samtliga nämnder som utgår från 

kommunstyrelsen i mars då samtliga nämnder 

uppmanades att vidta åtgärder för ekonomi i balans.   

För finansieringsverksamheten är resultatet till och 

med augusti en positiv avvikelse mot budget på 

+10,6 mnkr, prognosen visar på en positiv avvikelse 

mot budget på +11,7 mnkr. Av detta står skatter och 

generella statsbidrag för +12,5 mnkr. I budgeten 

ligger 23,1 mnkr som avser två generella statsbidrag 

på raden Verksamhetens intäkter i resultaträk-

ningen. I prognos och utfall ligger dessa på raden 

generella statsbidrag och utjämning, vilket förklarar 

den stora avvikelsen för helårsprognos, på raden för 

”Generella statsbidrag och utjämning”. 

Pensionskostnaderna och semesterlöneskulden 

beräknas uppta mer utrymme än budgeterat och 

prognosen visar en negativ avvikelse på -7,0 mnkr. 

Prognosen för övriga finansiella poster är positiv, 

totalt +6,2 mnkr och avser poster som återbetalning 

av eget kapital för upplösning av Regionförbundet, 

justering kollektivtrafikkostnader, för låg budget för 

kostnad för Citybanan och högre intäkt än budget 

för borgen. 

Tabellen nedan visar en sammanställning av de 

förändringar som skett mellan 2018 och 2019. 

Jämfört med 2018 har kommunen haft högre 

redovisade nettokostnader. Samtidigt har 

skatteintäkter och statsbidrag ökat, men inte i 

samma utsträckning som kostnaderna, vilket har 

bidragit till ett försämrat resultat jämfört med 

samma period 2018. För att klara resultatmålet om 

att resultatet ska uppnå minst en procent av skatter 

och bidrag i framtiden krävs det att nämnderna 

lyckas med sina åtgärder. 

Resultatutredning, 

mnkr 

aug 

2019 

prognos 

2019 2018 2017 

Resultat föregående år 2,8 1,7 32,8 38,9 

Nettokostnadsförändring -63,1 -67,7 -100,4 -128,3 

Skatteintäktsförändring 18,1 28,9 41,2 62,7 

Statsbidrag och 

utjämnings förändring 28,4 54,4 27,8 47,2 

Finansnettoförändring 5,6 0,5 0,3 12,4 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat -8,3 17,8 1,7 32,8 

Finansnetto 

Finansnettot består av finansiella intäkter minus 

finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är 

viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till 

den löpande verksamheten. 

 

Kommunens finansnetto för perioden uppgår till 

10,7 mnkr. Helårsprognosen för finansnettot uppgår 

till 10,2 mnkr, vilket är 0,5 mnkr högre än 2018 års 

utfall om 9,7 mnkr. Med undantag för 2016 års 

negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell 

kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader, 

har kommunen uppvisat ett positivt finansnetto 

sedan 2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto 

ökar kommunens möjligheter att betala 

investeringar med egna medel och minskar behov 

av upplåning. 

 

När det gäller kommunkoncernens finansnetto så 

visar den en annan bild. Finansnettot har under de 

senaste åren varit negativ och uppgick till perioden 

till -20,5 mnkr. Detta visar på att de investeringar 

som görs på bolagen finaniseras genom lån. 

Jämförelsestörande poster 

Nytt för 2019 är att orealiserade vinster och förluster 

för kommunens placerade medel ska tas upp som 

finansiella intäkter i resultaträkningen. Dessa skall 

undantas vid beräkningen av årets 

balanskravsresultat, vilket är gjort för resultatet 

2019. 

Kassalikviditet 

Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt. 

Likvida medel binds i betalningssystemet och 

behövs för att utjämna tidsskillnader mellan in och 
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utbetalningar. Likviditet kan också ge säkerhet vid 

oväntade händelser. 

För augusti 2019 uppgår de likvida medlen i 

Katrineholms kommun till 41,9 mnkr, för 2018 var 

periodens likvida medel 154,5 mnkr. Samtidigt har 

de kortfristiga skulderna minskat vilket kan förklara 

skillnaderna mellan åren. Kommunens betalnings-

förmåga på kort sikt är att betrakta som fortsatt god.  

Koncernkontot (Kommun, KFAB o KIAB) får en avgift 

för varje dag som checkkontot uppvisar ett över-

skott, därför lönar det sig att nyttja checkkrediten. 

Bolagen använder idag checkkrediten i avvaktan på 

nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens 

totala beviljade checkkredit uppgick till 250 mnkr. 

Vid 2018 års utgång hade bolagen nyttjat 215,3 mnkr 

av den totala beviljade checkkrediten på 250,0 mnkr. 

Kommunen redovisade ett positivt saldo på 

152,2 mnkr för checkkontot. Den totala utnyttjade 

checkkrediten till och med 2019-08-31 uppgick till  

-27,2 mnkr. 

Kommunkoncernens likvida medel har minskat med 

109,2 mnkr och förklaras av kommunens 

förändringar. 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 

327,5 mnkr, vilket är 11,9 mnkr lägre än samma 

period 2018. Det är posten bidrag som står för den 

största minskningen. Intäkterna består i huvudsak 

av bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och 

avgifter. 

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till -1 

781 mnkr, vilket är en ökning om 45,0 mnkr jämfört 

med samma period föregående år.  Kostnaderna 

består till största delen av personalkostnader, köp 

av verksamhet, lokalkostnader och hyror. 

Förändringen mellan åren motsvarar en 

kostnadsökning om 2,6 procent och består i 

huvudsak av högre personalkostnader. 

Nettokostnadsandel 

Genom att mäta hur stor del av skatteintäkter och 

utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande 

kostnaderna exklusive avskrivningar ges en bild av 

kommunens ekonomiska utveckling. Generellt bör 

inte nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent 

för att kommunen ska ha god kostnadskontroll och 

skapa handlingsutrymme för oförutsedda 

kostnader, pensionsåtaganden, reinvesteringar av 

anläggningstillgångar och räntekostnader. 

För perioden uppgår nettokostnadsandelen till 

101,3 procent exklusive jämförelsestörande poster, 

vilket är 1,1 procentenheter högre än samma period 

2018. Det innebär att kommunens skatteintäkter 

och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än 

nettokostnaderna.  

Helårsprognosen uppgår till 99,7 procent, vilket är 

1,6 procentenheter lägre än det redovisade utfallet 

för perioden och kan förklaras av att det i 

prognossiffrorna ligger ekonomiska åtgärder, som 

ska bidrag till kostnadsminskningar. Prognosen 

ligger dock över de 98,0 procenten som 

rekommenderas. 

 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt 

nettokostnader 

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är 

kommunens största inkomstkälla. För perioden 

svarar de för 81,2 procent av kommunens samtliga 

driftsintäkter. För helåret 2018 var utfallet 

78,7 procent. Mellan 2018 och 2019 har skatte-

intäkterna och utjämningsbidragen ökat med 

46,5 mnkr, för perioden. Som framgår av nedan-

stående diagram motsvarar det en ökning om 

3,2 procent. Helårsprognosen är satt till en ökning 

på 3,9 procent. 

Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 

4,4 procent och är högre än utvecklingen av skatte-

intäkter och de generella statsbidragen. Det är 

framförallt verksamhetskostnader som löner och 

sociala avgifter som bidragit till ökningen mellan 

åren. På helåret är prognosen att nettokostnads-

ökningen ska ha minskat till 3,2 procent, dvs lägre än 

skatteintäktsutvecklingen. 

 

Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än 

skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella 

mål och en förutsättning för att kommunen ska 

kunna ha en fortsatt god ekonomisk utveckling. 
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Målet förväntas att uppfyllas på helårsbasis förutsatt 

att verksamheternas ekonomiska åtgärder ger 

effekt. Hur väl verksamheterna lyckas med sina 

åtgärder påverkar kommunens möjligheter att 

finansiera befintlig verksamhet och kommande 

volymökningar. 

Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv och 

påverkar framtida skatteunderlag. Det påverkar 

samtidigt volymutvecklingen inom verksamheterna. 

För att Katrineholm ska kunna växa och vara en 

expansiv kommun även fortsättningsvis krävs att 

volymutvecklingen inte påverkar kommunens 

resultat negativt i form av en allt högre 

kostnadsutveckling. 

Nettoinvesteringar och avskrivningar 

Nettoinvesteringar och avskrivningar avser 

kostnader för investeringar, exklusive exploate-

ringar. I november antog kommunfullmäktige en 

budget på 88,0 mnkr avseende investeringar 2019. 

Efter bokslutet 2018 har ombudgeteringar från 

föregående år för ej färdigställda eller ej påbörjade 

investeringar tillkommit med 55,8 mnkr. Den 

sammanlagda investeringsbudgeten uppgår därmed 

till 143,8 mnkr 2019. Till och med augusti 2019 

uppgår investeringskostnaden till 70,9 mnkr vilket 

motsvarar 49 procent av helårsbudgeten. Tidigare år 

har procentsatsen varit betydligt lägre vilket bland 

annat beror på att budgetnivån är lägre 2019.  

Att andelen varit låg har också förklarats med att 

nämnderna inte har påbörjat sina investeringar, att 

investeringskostnader inte aktiverats ännu eller att 

investeringar löper över olika år varför kostnaden 

uppstår vid ett senare tillfälle. Att budgeten följer 

utfallet bättre för i år är positivt då investerings-

medel som ej tas i bruk binder upp kapital i 

investerings- respektive driftbudgeten. En del av 

kommunens investeringar löper över flera år, varför 

återstående investeringsbudget för dessa överförs 

till kommande år vid bokslutet. 

Avskrivningarna uppgår till 43,0 mnkr för perioden 

vilket är en ökning i jämförelse mot samma period 

föregående år med 6,3 mnkr. 

Långsiktig kapacitet 

Den finansiella kapacitet på lång sikt kan handla om 

faktorer som tillräcklig betalningsberedkap, ökat 

eget kapital i förhållande till kommunens totala 

tillgångar samt en rimlig skuldsättningsgrad.  

Räntebärande tillgångar och skulder 

Kommunens räntebärande tillgångar och skulder 

består av det bokförda värdet av kortfristiga 

placeringar och kortfristiga skulder. 

Sammansättningen visar kommunens exponering 

mot räntemarknaden. 

 

De räntebärande tillgångarna uppgick till 505,7 mnkr 

för perioden, vilket motsvarar en minskning på 

145,1 mnkr jämfört med december 2018. De 

räntebärande tillgångarna består i huvudsak av 

fordringar, vilket är den post som tillsammans med 

kassa, bank som har förändrats mest sedan års-

skiftet. De kortfristiga skulderna  har minskat med 

231,0 från 727,4 mnkr 2018 till 496,4 mnkr för 

perioden. Det är främst kortfristiga skulder till 

kreditinstitut (bland annat har checkkrediten 

minskat på grund av bankbyte vid årsskiftet 

2018/2019) och kunder, leverantörsskulder och 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som 

har som minskat. 

Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden 

som andel av totalt eget kapital, avsättningar och 

skulder uppgår till 43,2 procent. Kommunens 

tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel 

av de totala tillgångarna uppgår till 38,6 procent. 

Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk, 

varför kommunens skuldexponering mot ränte-

marknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor. 

Tillgångar 

De totala tillgångarna har minskat med 221,4 mnkr 

sedan årsskiftet och uppgår till 1 465,1 mnkr. De 

största förändringarna avser kassa/bank, fordringar 

och pågående investeringar. De finansiella 

anläggningstillgångarna är oförändrade. Bidrag till 

statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och 

uppgick till 32,0 mnkr. Bidragen består i huvudsak av 

bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om att 

medfinansiera dessa 2009. Bidragen till statlig 

infrastruktur har minskat med 1,2 mnkr och utgörs 

framförallt av ackumulerad upplösning av 

Citybanan. 

Kommunkoncernens tillgångar har minskat med 

94,7 mnkr sedan årsskiftet och beror på 

kommunens minskning. Bolagens tillgångar har 

ökat.  
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Skulder 

Kommunen har inga långfristiga skulder. De kort-

fristiga skulderna har minskat med 231,0 mnkr i 

jämförelse mot bokslut 2018 och uppgår till 

496,4  mnkr. Differensen består till största del av 

lägre skulder till kreditinstitut (bland annat på grund 

av att checkkrediten ökade på grund av bankbyte vid 

årsskiftet 2017/2018) och kunder och leverantörs-

skulder. 

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 

2 265 mnkr för perioden. Detta är en ökning med 

143 mnkr i jämförelse mot årsskiftet. De kortfristiga 

skulderna har minskat med 354 mnkr. 

Avsättningar 

De totala avsättningarna för kommunen har ökat 

med 17,8 mnkr sedan årsskiftet och uppgår i augusti 

till 223,7 mnkr. Dessa består av avsättningar till 

pensioner eller motsvarande och avsättningar till 

infrastruktur. Avsättningar till infrastruktur har 

betalats av enligt plan och den sista betalningen 

skedde 2017. Kommunen har därför ingen 

kvarstående fordran. Ökningen under 2018 består 

bland annat av nyintjänad pension och 

uppräkningen av ränte- och basbeloppet.  

Avsättningarna för kommunkoncernen har ökat med 

72,2 mnkr sedan årsskiftet.  

Soliditet 

Soliditeten anger hur stor del av de totala 

tillgångarna som är finansierade med eget kapital, 

det vill säga inte finansierade genom lån. Soliditeten 

mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala 

tillgångarna och uttrycker den finansiella styrkan på 

lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för 

räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar 

soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas 

förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det 

egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma 

takt. 

 

Kommunens soliditet exkl ansvarsförbindelser har 

ökat med 6,1 procentenheter, från 44,7 procent till 

50,8 procent jämfört med årsskiftet 2018. Det 

innebär att tillgångarna har minskat i lägre takt än 

det egna kapitalet. Inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensioner har soliditeten ökat med 1,9 procent-

enheter, från 11,9 procent till 13,8 procent. En 

positiv soliditet skapar goda förutsättningar för 

kommunen att fortsätta utvecklas. 

 

Kommunkoncernens soliditet exkl ansvars-

förbindelser har också ökat, men inte lika mycket 

som i kommunen, ökningen är 1,6 procentenheter. 

Detta tyder på att bolagen tillsammans har en 

negativ utveckling av soliditeten vilket i sin tur tyder 

på ökade kostnader för räntor och amorteringar i 

bolagen. Dessutom ligger kommunkoncernens 

soliditet under snittet i riket. 

Lån, räntor och amorteringar 

Katrineholms kommun amorterade under 2013 av 

samtliga egna långfristiga skulder som en följd av att 

de kommunala bolagen Katrineholms Fastighets AB 

och Katrineholms Vatten och Avfall AB återbetalade 

sina lån till kommunen. Kommunen har sedan dess 

arbetat för att bibehålla en låg skuldsättningsgrad. 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka 

och används för att beskriva relationen mellan 

skulder och eget kapital. Det visar i vilken 

utsträckning kommunen finansierat sina tillgångar 

med främmande kapital. Låga värden indikerar god 

finansiell styrka. 

Kommunen, skuldsättningsgrad (%) 

aug 

2019 2018 2017 

Avsättningar till pensioner 15 12 13 

Avsättningar till statlig infrastruktur 0 0 0 

Kortfristiga skulder 34 43 36 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Total skuldsättningsgrad 49 55 49 

 

Kommunens skuldsättningsgrad har minskat med 

sex procentenheter jämfört med 2018. Det beror på 

att de kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital, 

avsättningar och skulder har minskar. Den lägre 

skuldsättningsgraden är en positiv utveckling som 
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visar att kommunen i högre utsträckning finansierar 

sina tillgångar med eget kapital. 

 

Kommunkoncernen, 

skuldsättningsgrad (%) 

aug 

2019 2018 2017 

Avsättningar till pensioner 7 5 5 

Avsättningar till statlig infrastruktur 0 0 0 

Kortfristiga skulder 13 21 16 

Långfristiga skulder 56 51 54 

Total skuldsättningsgrad 76 78 75 

 

Skuldsättningsgraden på koncernnivå visar en 

annan bild än på kommunen. Detta beror 

framförallt på de långfristiga skulderna som uppgår 

till 56 procent av det egna kapitalet för perioden. Då 

fler investeringar, framförallt på fastighetssidan, är 

planerade riskerar skuldsättningsgraden att öka 

ytterligare åren framöver då fler långfristiga lån 

kommer att behöva tas.  Kommunkoncernens 

skuldsättningsgrad har minskat med två 

procentenheter sedan årsskiftet 2018. 

Placeringar 

Kommunen placerade 2013 en del av den över-

likviditet, som de inlösta lånen från bolagen 

genererade, i enlighet med kommunens 

finanspolicy.  

Enligt den för året nya redovisningslagen (Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning) så bokas placeringarna till verkliga 

värdet. Värdet på placeringen är 59,5 mnkr för 

perioden. 

Pensioner och pensionsskulden  

I enlighet med den kommunala redovisningslagen 

redovisar kommunen pensionsförpliktelserna enligt 

den så kallade blandmodellen. Detta innebär att de 

pensionsförpliktelser som är intjänade efter år 1998 

redovisas i balansräkningen medan pensioner 

intjänade före 1998 redovisas som en ansvars-

förbindelse utanför balansräkningen. Årets 

kostnader för pensioner består av utbetalningar till 

dagens pensionärer samt avsättningar för de som 

arbetar i kommunen idag. 

Pensioner och pensionsskuld, mnkr 

aug 

2019 2018 2017 

Ansvarsförbindelse (inkl. särskild 

löneskatt) som inte tagits upp bland 

avsättningarna 

543 550 560 

Avsättningar i BR (inkl. särskild 

löneskatt) som inte tagits upp bland 

avsättningarna   

224 206 185 

Finansiella placeringar avseende 

pensionsmedel 
0 0 0 

Återlånade medel  766 756 745 
 

Årets kostnader för utbetalningar för ansvarsförbin-

delsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs 

löpande och belastar årligen resultatet. Den totala 

ansvarsförbindelsen har minskat med 7 mnkr 2018, 

en följd av tidigare inlösen av pensionsåtagande.  

Den del av pensionen som avsätts i balansräkningen 

(pensioner intjänade efter 1998) har ökat med 

18 mnkr. Orsaken är förtida uttag, fler anställda och 

högre lönenivåer. Hela den avgiftsbaserade delen av 

avtalspensionen disponeras av den anställde för 

eget val av förvaltare, och kostnaden bokförs 

löpande. Den individuella delen utbetalas en gång 

per år (mars efter intjänandeåret) och intjänandet 

under året finns med som en kortfristig skuld vid 

bokslutet. Den avsättning som finns upptagen i 

balansräkningen avser pensioner på löner över 

7,5 basbelopp samt pensionsåtaganden för 

förtroendevalda. 

Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala 

pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, 

angivna till marknadsvärde. Om kommunen inte har 

några förvaltade pensionsmedel i form av penning-

placeringar betyder det att kommunen återlånar 

sina pensionsmedel. Kommunen har alltså möjlighet 

att använda medel avsatta för framtida pensions-

utbetalningar till utgifter som uppkommer i verk-

samheten. Katrineholms kommun har inte några 

finansiella placeringar avseende pensionsmedel. 

Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtaganden ska ligga inom den 

kommunala kompetensen. De ändamål som 

åtagandet gynnar ska sammanfalla med 

kommunens egna syften och intressen. Borgen 

lämnas endast om åtagandet är en absolut 

nödvändighet för genomförandet av projekt eller 

verksamhet som kommunen värderar som 

angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas till 

förmån för föreningar och organisationer som 

uppför anläggningar och tillämpas restriktivt. Beslut 

att ingå borgen föregås av en noggrann bedömning 

av den risk som borgensåtagandet medför.  

Borgensförbindelserna är 2 017,1 mnkr vid boksluts-

tillfället. Det är en ökning på 123,4 mnkr jämfört 

med årsskiftet 2018 då borgensförbindelsen var 

1 893,7 mnkr. Övervägande delen av borgens-

förbindelser är lån upptagna av kommunens bolag. 

Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga. 

Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar 

ändå kommunens totala riskexponering. 

Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms 

Industrihus AB, har nyttjat 1 430,8 mnkr av den 

totala beviljade borgensramen om 2 050 mnkr. 

Katrineholms Vatten och Avfall AB nyttjat 580 mnkr 

av den totala beviljade borgensramen på 584 mnkr. 
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Från och med 2010 infördes en borgensavgift, 

0,3 procent, för kommunens bolag. Denna avgifts-

beräkning är under utredning och dialog förs med 

bolagen. Internprissättningen av ett lån samt 

beräkningar av borgensavgift ska ske på marknads-

mässiga grunder och är reglerat utifrån EU-

lagstiftningen avseende statstöd samt Skatteverkets 

regler för internprissättning. För att få en objektiv 

bedömning av kommande års borgensavgift har en 

extern part genomfört beräkningarna, utifrån en 

allmänt accepterad metod. 

 

Avsatta medel 

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; 

resultatutjämningsreserv (RUR), medel i 

integrationsfond samt medel från tidigare års 

resultat som öronmärkts för framtida särskilda 

satsningar, så kallade tillväxtfrämjande medel. 

Avsatta medel 2019-08-31, mnkr Belopp 

RUR  17 

Integrationsfonden, justerat belopp  48,4 

beslut i budget 2019 12,5 

varav utbetalt tom 2019-08 0,9 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

beslut i tidigare års budget (ej nyttjat) 9,1 

TOTALT 100,7 

Kvar att besluta om 80,0 

De avsatta medlen uppgår till 108,3 mnkr i augusti 

men då en felbokning gjorts mellan skatter och 

statbidrag och integrationsfonden har justering 

gjorts i tabellen ovan och det verkliga resultatet 

uppgår till 100,7 mnkr. Justering av bokföringen är 

gjord i september. Då det i kommunens 

övergripande plan med budget 2019 tagits beslut 

om att använda 12,5 mnkr av integrationsfonden 

och då det tidigare finns beslut om att använda 

9,1 mnkr av de tillväxtfrämjande medlen återstår 

80,0 mnkr att besluta om.  

Kommuner har möjlighet att avsätta medel inom det 

egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Även om lagen gäller från och med 2013, kan 

resultaten för 2010–2012 reserveras retroaktivt. 

Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 

2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämnings-

reserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR 

om 17 mnkr. 

I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att 

inrätta en integrationsfond. En del av den 

schablonersättning som årligen tilldelas kommunen 

från Migrationsverket avsätts till fonden för att 

kunna användas till specifika projekt. Medlen i 

integrationsfonden ska användas för utvecklande 

insatser för förbättrad integration. Såväl berörda 

nämnder som kommunstyrelsen kan initiera 

integrationsprojekt. Kommunstyrelsen fattar beslut 

om beviljande av medel ur integrationsfonden.  

I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 

2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt 

medel av resultatet för särskilda framtida satsningar 

avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. 

Under 2018 användes endast 42 tkr av de tillväxt-

främjande medlen och inget är använt 2019. Det 

finns beslut från tidigare år att använda 9,1 mnkr. 

Dessa medel kommer troligtvis inte att nyttjas.  

Balanskravsutredning 

Det statliga balanskravet, som finns i kommunal-

lagen och infördes vid millennieskiftet, innebär att 

enskilda kommuner inte får besluta om en budget 

där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 

resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras 

med överskott inom tre år. Nollresultat är det lägsta 

godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt 

räcker inte ett nollresultat för att bevara den 

långsiktiga kapaciteten. För att utveckla kapaciteten 

på lång sikt ska intäkterna överstiga kostnaderna. 

Balanskravsutredning, mnkr aug 2019 

Prognos 

2019 

Årets resultat -8,3 17,8 

Reavinst/reaförlust vid försäljning 0,0 0,0 

Orealiserad vinst/förlust i värdepapper -6,2 0,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar -14,4 17,8 

Reservering av medel till RUR 0,0 0,0 

Användning av medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat -14,4* 17,8 

*slutsumman påverkas av avrundning 

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, och detta har 

bland annat inneburit att kommunen from 2019 ska 

boka upp orealiserade vinster och förluster i värde-

papper vilket påverkar resultatet, i detta fall positivt. 

Vid balanskravsutredningen tas denna post bort 

vilket gör att kommunens balanskravsresultat 

hamnar på -14,4 mnkr. Prognosen visar dock på ett 

positivt balanskravsresultat på +17,8 mnkr.  

1 651 1 614 
1 770 

1894 
2017 

0

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100

2 400

2015 2016 2017 2018 aug-19

M
n

k
r 

Borgensåtagande 

176



Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun  | 59 

Redovisningsprinciper 
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som 

anges i kommunallagen, den kommunala redovis-

ningslagen samt praxis enligt rekommendationer 

och uttalanden från rådet för kommunal redovisning 

(RKR) med undantag för leasingavtal. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

Kommunen följer RKR:s rekommendation nr. 18:1 

avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form 

av bidrag från stat och landsting bokförs som 

förutbetalda intäkter och intäktsförs i enlighet med 

matchnings-principen successivt i takt med att 

motsvarande kostnader bokförs. 

Skatteintäkter 

Katrineholms kommun följer RKR:s rekommenda-

tion nr 4:2 som anger att det är SKL:s december-

prognos som ska användas i beräkningen av den 

preliminära slutavräkningen. 

Anläggningstillgångar 

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med  

en varaktighet på minst fem år och med ett anskaff-

ningsvärde om minst ½ prisbasbelopp. 

2014 inleddes arbetet med att dela nya investeringar 

i komponenter för byggnader och tekniska anlägg-

ningar. Komponenterna redovisas som separata 

enheter med separata avskrivningstider. Tidigare 

aktiverade investeringar är inte delade i komponen-

ter. Anläggningstillgångarna upptas i balansräk-

ningen till anskaffningsvärdet med avdrag för 

planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika 

med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Avskrivning sker från och med den tidpunkt då till-

gången är färdig att tas i bruk. Tillgången skrivs av 

linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte 

att återspegla resursförbrukningen. RKR:s 

föreslagna avskrivningsintervall har använts som 

vägledning med följande undantag; viss del av 

markanläggning och järnvägsspår inom Logistik-

centrum, 75 år. Linjär avskrivning innebär att 

tillgången skrivs av med belopp som är lika stora 

under objektets beräknade ekonomiska livslängd 

(nominell metod).  

Finansiella tillgångar 

Kommunen följer RKR:s rekommendation nr 7 

avseende värdering av finansiella tillgångar. 

Kommunens finansiella tillgångar är värderade till 

verkligt värde. 

Lånekostnader 

Kommunen använder sig av huvudregeln, det vill 

säga att lånekostnader ska belasta resultatet då de 

uppkommer. 

Exploateringsverksamhet 

Med exploatering avses att iordningställa råmark för 

att industri- och bostadsområden som kommunen 

inom de närmaste åren beräknar att sälja. 

Exploatering av industri- och bostadsområden 

redovisas som omsättningstillgångar av mark för 

bostäder och industri.  

Försäljningsintäkt redovisas mot resultaträkningen 

tillsammans med matchande kostnader för såld 

mark när äganderätten övergår till köparen. 

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande 

bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas 

som anläggningstillgång.  

Pensioner 

Pensionsskulden har beräknats av Skandia och 

redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket 

innebär att skulden t.o.m. 2019-08-31 redovisas 

inom linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt. 

Intjänade pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt 

avtalspensioner redovisas som skuld i 

balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. 

löneskatt redovisas under kort-fristiga skulder.  

Leasingavtal  

Alla leasingavtal bokförs mot resultaträkningen. 

Semesterlöneskuld 

I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppe-

hållslön och ferielöneskuld. Skulden är uppbokad för 

innevarande och föregående år samt för 

okompenserad övertid. 

Kommunen tillämpar inte samma princip angående 

semesterlöneskuld i delårsbokslutet som i bokslutet 

pga svårigheter att ta ut rättvisande siffror från 

lönesystemet. Vid delåret används en prognos på 

kostnaden för hela året som periodiseras med 2/3. 

Sociala avgifter  

Sociala avgifter har bokförts genom procentuella 

personalomkostnadspålägg i samband med löne-

redovisningen. Periodisering av skulden har skett. 

Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt 

interndebiterats förvaltningarna med följande 

procentpåslag: 

 Totalt 

Anställda på kommunalt avtalsområde 39,17 

Anställda på timlön 39,17 

Pan-avtalet (personliga assistenter) 39,17 

Uppdragstagare 31,42 

Beredskapsarbete 39,17 

Sammanställd redovisning 

Syftet med den sammanställda redovisningen är att 

ge en samlad helhetsbild av kommunens 
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ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk 

form verk-samheten bedrivs. I den sammanställda 

redovisningen ingår bolag med ett kommunalt 

ägande om minst 20 procent eller bolag där ägandet 

är mindre men där omsättningen i bolaget är högre 

än 2 procent av kommunens skatteintäkter. 

I den sammanställda redovisningen ingår två bolag 

som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun; 

Katrineholms Fastighets AB och Katrineholm Vatten 

och Avfall AB. Dessutom ingår ett delägt kommunal-

förbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund.  

Följande bolag har uteslutits på grund av lågt 

ägande eller omsättning understigande 2 procent av 

skatteintäkterna: Katrineholms Entreprenörcentrum 

AB, KFV Marknadsföring AB och Katrineholms 

Tekniska College. 

Den sammanställda redovisningen för kommun-

koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 

med proportionell konsolidering. Med 

förvärvsmetoden avses att anskaffningsvärdet för 

bolagens andelar har avräknats mot förvärvat eget 

kapital. Proportionell konsolidering innebär att 

endast ägda andelar av bolagens resultat- och 

balansräkningar tas in i den sammanställda 

redovisningen. I den sammanställda redovisningens 

egna kapital ingår, förutom kommunens, endast den 

del av bolagens egna kapital som intjänats efter 

förvärvet. 

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 8 delas 

obeskattade reserver upp i avsättningar med 28 

procent och eget kapital 72 procent. 

Då den sammanställda redovisningen endast ska 

visa koncernens förhållande mot omvärlden har 

interna mellanhavanden inom koncernen 

eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har 

tillämpats. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på 

delårsredovisningar vilka inte har varit definitivt fast-

ställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser 

av mindre omfattning kan därför förekomma 

jämfört med de definitiva delårsredovisningarna i 

bolagen. 

För i den sammanställda redovisningens ingående 

bolag gäller bokföringslagen. 

I kommunen har redovisningen skett enligt den 

kommunala redovisningslagen. Redovisnings-

principerna kan därför skilja något mellan de 

ingående enheterna. Det rör sig dock om i samman-

hanget marginella skillnader som inte i någon 

väsentlig grad påverkar koncernens resultat och 

ekonomiska ställning. Där så har varit möjligt har 

kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. 

Kommunen har beräknat förändringen av pensions-

skulden enligt den så kallade blandmodellen varvid 

skuldökningen belastat resultaträkningen samt 

bokförts som långfristig skuld i balansräkningen. Se 

även redovisningsprinciper för Katrineholms 

kommun. 

Ord- och begreppsförklaringar 

Anläggningskapital 

Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggnings-

kapital är tillsammans med långfristiga skulder vad 

som finansierar ett företags anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom som är avsedda att stadig-

varande brukas eller innehas i verksamheten. 

Avskrivningar  

Planmässig värdenedsättning av anläggnings-

tillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller 

förbrukningen av en anläggningstillgång. 

Balansräkning  

Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder 

och eget kapital. 

Eget kapital 

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och 

skulder. Egna kapitalet består av ingående eget 

kapital samt årets vinst/förlust. 

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys 

Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, 

investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit 

till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring. 

Intern ränta 

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 

anläggnings- och omsättningstillgångar) som 

utnyttjas inom en viss verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning. 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den 

löpande verksamheten och som förfaller till 

betalning inom ett år. 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala 

skulder i rätt tid). 

Långfristiga skulder 

Skulder som förfaller till betalning överstigande ett 

år. 
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Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag m.m. Under denna rubrik ingår 

inte rena försäljningar av anläggningstillgångar. 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida 

medel i procent av externa utgifter (likviditet). 

Omsättningstillgångar 

Lös egendom som inte är anläggningstillgång och 

som avses att säljas. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-

ningsperioder till vilka de hör. 

Resultaträkning 

Översiktlig sammanställning av årets 

driftverksamhet och hur den påverkat det egna 

kapitalet. 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka. 

Soliditet 

Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, d.v.s. 

graden av egna finansierade tillgångar. 
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Särskilda uppdrag 

I tabellen redovisas aktuell status för de uppdrag 

som kommunfullmäktige beslutade om i samband 

med övergripande plan med budget 2019-2021.  

I redovisningen används dessa symboler: 

   Genomfört 

   Pågår 

 

Uppdrag 

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-

tjänster 

Sex fullvärdiga E-tjänster har skapats under första halvåret, en struktur för att öka takten och nå 

målet implementerades i juni. Kartläggning pågår inom flera verksamheter för att tydliggöra vilka 

processer som kan effektiviseras genom digitalisering och e-tjänster. Det gäller exempelvis bygglov, 

ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. 
 

 Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd 

Olika aktiviteter inom uppdraget är i olika fas gällande planering och genomförande. En kortare 

vårdutbildning för försörjningsstödstagare med sommarvikariat inom vården som målsättning har 

genomförts. Av 16 deltagare, åtta kvinnor och åtta män, fick sex personer anställning under 

sommaren, fem kvinnor och en man. En kort lokalvårdsutbildning är också genomförd med 14 

deltagare, fem kvinnor och nio män, dock fick endast en person fick anställning efter utbildningens 

avslut. Resultaten har analyserats och erfarenheterna används i utformningen av andra insatser. Ett 

förstärkt samarbete inom Viadidakt är under uppbyggnad för att utveckla metoder för arbetet med 

personer som behöver språkträning men inte klarar av studier inom svenska för invandrare. Den 

samverkansplattform som har byggts upp mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen är betydelsefull för förutsättningarna att uppnå resultat. En processförändring 

infördes i mars så att den som ansöker om försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach 

inom en vecka. Syftet är att få in ett arbetsmarknadsperspektiv direkt med fokus på att komma 

vidare till egen försörjning. Arbetssättet kommer att följas upp och utvärderas under hösten. 
 

 Ta fram förslag på hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller 

kan minskas  

Rapport till kommunstyrelsen 24 april, KS 2019:157. Implementering pågår. Ytterligare steg för att 

minimera interndebitering ska redovisas inför budgetarbetet 2021. 
 

 Förändrad organisation för överförmyndaren 

I enlighet med uppdrag redovisas en delrapport till kommunstyrelsen i september 2019. 
 

 Revidera rutiner för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende 

föreningsstöd och evenemangsbidrag  

Arbetet med revidering av rutinerna för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen har 

påbörjats och redovisas i årsredovisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Uppföljning av handlingsplan 
jämställdhet 
Under första delen av 2019 har flertalet aktiviteter 

och insatser inom ramen för kommunens 

jämställdhetsarbete genomförts. Det omtag som 

kommunen tagit kring jämställdhet genomsyrar 

uppföljningen. Det finns fortfarande utvecklings-

områden men arbetet gör hela tiden framsteg.  

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper  

Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare 

när det gäller jämställdhetsintegreringen av 

styrningen 

Ansvarig: Samtliga nämnder 

Väsentliga händelser: Under våren genomfördes 

en ny utbildning i Trappan-metoden, som syftar till 

att arbetet med genusmedveten styrning ska bli 

långsiktigt hållbart samt ge ökad kunskap om 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering i stort. 

Utbildningen riktade sig denna gång främst till 

processledare, kommunikatörer samt chefer och det 

var en bra spridning över alla förvaltningar.  Med 

hjälp av RFSL anordnades en ny HBTQ-utbildning. 

Målgruppen var i första hand kommunanställda som 

inte var med i den förra omgången samt 

nyanställda.  

Genom bildningsförvaltningens kvalitetssystem, 

incidentrapportsystem, och genom utvärderingarna 

i likabehandlingsplanen synliggörs kunskapsluckor 

vilket leder till åtgärder för förbättring.  

Inom Kulturnämnden har ett flertal aktiviteter som 

fokuserat specifikt på att utmana stereotyper 

genomförts, däribland konstutställning med Stina 

Wollter, internationella kvinnodagen med tema 

”kropp”, samt medverkan i ”Hela orten rullar” och 

”tjej-skate”. Utöver detta har kulturförvaltningen 

under året avsatt tid på varje förvaltningsmöte för 

vidareutbildning och frågor rörande jämställdhet.  

Service- och teknikförvaltningen använder sig av 

Lustlistan och kompetensbaserad rekrytering för att 

undvika stereotypa föreställningar om kön vid 

rekrytering samt omplacering inom förvaltningen. 

Värdegrundsfrågor är en grundläggande dimension i 

planering och genomförande av vård och 

omsorgsnämndens verksamheter. 

Artikel 7 – God förvaltning och samråd  

Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare 

när det gäller jämställdhetsintegreringen av 

styrningen 

Ansvarig: Samtliga nämnder 

Väsentliga händelser: Nämndärenden under 

Bildningsnämnden har inte jämställdhetsgranskats 

under planens tidsperiod, men frågan har väckts om 

att en konsekvensanalys behöver göras i ärenden 

beträffande både jämställdhet och barnperspektiv 

utifrån den kommande barnrättslagen. 

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser 

Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare 

när det gäller jämställdhetsintegreringen av 

styrningen 

Ansvarig: Samtliga nämnder 

Väsentliga händelser: Jämställdhetsanalyser har 

tidigare nämnts som ett utvecklingsområde hos flera 

förvaltningar, och exempelvis service- och 

teknikförvaltningen har det som ett planerat arbete 

för 2020. Viadidakt har inte genomfört några 

fullskaliga jämställdhetsanalyser men har med 

jämställdhetsperspektivet i analyser av resultat och 

vid verksamhetsförändringar. 

Bildningsförvaltningen gör fortlöpande 

jämställdhetsanalyser gällande betyg och 

bedömning, hälsa, läs-och skrivförmåga, samt 

matematisk förmåga. Incidentrapporteringen 

granskas ur ett genusperspektiv liksom även enkäter 

kring trygghet och arbetsro. Verksamheterna inom 

förvaltningen gör egna jämställdhetsanalyser för att 

kunna förebygga ojämställdhet. 

Kulturförvaltningen gör jämställdhetsanalyser i både 

interna och externa projekt. Enklare analyser görs 

även när kulturhusens program planeras och 

marknadsförs. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har 

medborgarfunktionens aktgranskning ett 

genusperspektiv för att urskilja olikheter i 

bedömningar och antal beviljade timmar för kvinnor 
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och män. En ny mätning kommer att göras i slutet av 

2019. 

Artikel 13 – Utbildning och livslång lärande 

Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning 

Ansvarig: BIN, VIAN, VON 

Väsentliga händelser: Jämställdhet, liksom de 

andra värdegrundsområdena i läroplanerna, är ett 

kunskapsområde som hela tiden behöver 

upprätthållas. Det gör förskolorna/skolorna varje 

dag genom att utmana normer, samt tänka på hur 

man som personal bemöter och bedömer 

barn/elever utifrån diskrimineringsgrunderna. Vissa 

skolenheter har kommit längre än andra. Kvar att 

göra är att skriva fram en övergripande sex- och 

samlevnadsplan för kommunen för att kvalitetssäkra 

likvärdigheten eftersom det är ett område som är 

avgörande för ett praktiskt jämställdhetsarbete. 

Bildningsförvaltningen har en genusmedveten plan 

för studie- och yrkesvägledning, som genom riktade 

insatser och samverkan har gett en mer jämställd 

könsfördelning på vård- och omsorgsprogrammet.  

Även vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med 

att bryta eventuella föreställningar om könsroller vid 

marknadsföring av vård- och omsorgsyrkena. 

Att bidra till kvinnors och mäns möjligheter och 

tillgång till utbildning på alla nivåer är ett ständigt 

pågående arbete i all verksamhet inom Viadidakt. 

Arbetsmarknadscoacherna uppmuntrar till att 

frångå könstraditionella val av praktikplatser och 

utbildningar bland annat genom att göra 

studiebesök och låta deltagarna träffa personer som 

inte har följt ”normen”. Inom vuxenutbildningen 

finns stödfunktioner som kan stötta eleverna att 

fortsätta och fullfölja sina studier. 

Artikel 14 – God hälsa  

Mål: God folkhälsa 

Ansvarig: Samtliga nämnder 

Väsentliga händelser: Under våren 2019 

redovisade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

Öppna Jämförelser Folkhälsa 2019. Mätningen utgår 

från 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och 

Katrineholm har förbättrat resultatet på ungefär 

hälften sedan förra mätningen. Rapporten visar att 

hälsoutvecklingen hos Katrineholmsborna generellt 

följer den nationella och regionala utvecklingen. Det 

finns också förbättringar och försämringar och 

hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska 

grupper ökar både nationellt och regionalt. 

Hälsa, både i stort och ur manligt respektive 

kvinnligt perspektiv, är ett återkommande tema 

inom Viadidakts arbetsmarknadsenhet, bland annat 

genom den föreläsningsserie om psykisk hälsa som 

har genomförts på deltagarnas språk. 

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster  

Mål: Social omsorg utgår från individens behov och 

självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet, 

god folkhälsa, ökad egen försörjning. 

Ansvarig: SOCN, VON 

Väsentliga händelser:  

Artikel 17 – Vård av anhöriga  

Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret 

för vård av andra anhöriga än barn bland annat 

genom att motverka den stereotypa uppfattningen 

att vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för 

kvinnor. 

Ansvarig: SOCN, VON 

Väsentliga händelser: I arbetet kring anhörigstöd 

har Mercur öppenvård bedrivit gruppverksamhet 

samt arrangerat sammankomster över helgslut 

under årets första halvår. Under våren anordnades 

en öppen storföreläsning med Mia Törnblom med 

fokus på anhöriga till missbrukare, men alla 

kommunens invånare var välkomna. 

Artikel 18 – Social integration  

Mål: Social omsorg utgår från individens behov och 

självbestämmanden för ökad trygghet och 

livskvalitet, god folkhälsa och ökad egenförsörjning. 

Ansvarig: SOCN, VIAN 

Väsentliga händelser: Inom Viadidakts 

samhällsorientering för nyanlända fokuserar 

aktiviteterna på att bekämpa stereotyper, bidra till 

att både kvinnor och män får tillgång till utbildning, 

social integration och ekonomisk utveckling. Även 

inom arbetsmarknadsenheten arbetas med detta 

utifrån diskussioner med deltagarna om till exempel 

föräldraskap, hushållsarbete och löneskillnader. 

Under våren bjöd familjecentralen in till ett 

språkcafé som under hösten kommer att utökas och 

där även SFI-lärare från Viadidakt kommer att delta. 

Projektet KVISK fokuserade på företagande inom 

den kreativa sektorn. I detta fanns både en 

jämlikhets- och jämställdhetsaspekt. 

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid  

Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare 

kan ta del av, stark samverkan med föreningslivet 

samt god folkhälsa.  
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Ansvarig: STN, KULN, BIN 

Väsentliga händelser: Samtliga verksamheter inom 

kulturnämndens områden har verksamhet för alla 

kön. I programverksamheten genomförs en mängd 

aktiviteter som fokuserar på och berör jämställdhet, 

bland annat evenemanget ”Vote baby vote” 8 mars 

som lyfte fram rösträtten. Ungkulturverksamheten 

på kulturhuset Perrongen har bland annat 

aktiviteter som MOGAI, nattfotboll, open stage, 

ridning, studioinspelning, DJ och drejning. Vissa av 

aktiviteterna är separatistiska för att skapa trygga 

rum och vissa av aktiviteterna är öppna för alla.  

Lyckliga gatorna har verksamheter anpassade för 

alla kön. Verksamheten arbetar också aktivt för att 

alla barn ska känna sig trygga och välkomna vid 

aktiviteterna. Särskilda satsningar har också gjorts 

på att arrangera aktiviteter för flickor. I samarbetet 

med föreningar är jämställdhet en viktig del. Det 

finns dock anledning att ställa högre krav på de 

föreningar som erhåller bidrag från kulturnämnden. 

Service- och teknikförvaltningen följer 

idrottspolitiska programmet och värnar om allas rätt 

att delta, ha tillgång till arenor för idrott, rekreation 

och kultur samt känna sig inkluderade. Det görs 

bland annat genom att prioritera halltider ur ett 

jämställdhetsperspektiv och genom att säkerställa 

att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del 

av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri 

från fördomar. Det gäller såväl atmosfären som den 

fysiska miljön. 

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet  

Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och 

säker kommun att leva och verka i.  

Ansvarig: KS. BIN, STN  

Väsentliga händelser: Bildningsförvaltningen 

arbetar aktivt för att öka tryggheten i och omkring 

kommunens skolor.  

Service- och teknikförvaltningen arbetar med en 

tydlig strategi utifrån trygghetsråd. Platser som 

upplevs otrygga prioriteras vid felanmälning.  

Artikel 22 – Könsrelaterat våld  

Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och 

säker kommun att leva och verka i.  

Ansvarig: BIN, SOCN, KULN 

Väsentliga händelser: Socialförvaltningens 

samordnare för våld i nära relationer håller löpande 

utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer 

och hedersvåld och förtryck. Samordnaren deltar 

och arrangerar även länsövergripande samverkan i 

dessa frågor. 

Kulturförvaltningen har genomfört aktiviteter med 

fokus på könsrelaterat våld, exempelvis 

författarbesök. 

Artikel 24 – Hållbar utveckling  

Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt 

ut när strategier för kommunen/regionens framtid 

planeras och utarbetas vilket innebär en väl avvägd 

integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och 

kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet ska 

främjas och uppnås.   

Ansvarig: Samtliga nämnder 

Väsentliga händelser: Det strategiska ansvaret för 

frågor som bland annat jämställdhet, folkhälsa, 

ekonomi, personal samordnas från 

kommunledningsförvaltningen för att följa principen 

om en hållbar utveckling där jämställhet ska främjas 

och uppnås i kombination med övriga områden.  

Arbetet med Agenda 2030-målen fortsätter. Aktivt 

arbete kring genus och rekryteringar, 

lönekartläggningar samt heltid som norm. 

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling  

Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 

Ansvarig: Samtliga nämnder 

Väsentliga händelser: Kommunen tillämpar Heltid 

som norm, vilket innebär att alla medarbetare 

anställs på 100 procent med möjlighet till önskad 

sysselsättningsgrad. Detta medför ett positivt inslag 

för jämställdhet och möjlighet för 

kompetensutveckling samt karriärvägar. 
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Bilaga 2: Uppföljning av indikatorer 
I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som 

används som underlag för bedömning av resultat-

målen i kommunplanen. Indikatorerna för 

uppföljning av resultatmålen fastställdes av 

kommunstyrelsen i samband med tertialrapporten 

2019.  

Vid rapportering av utfall för indikatorerna används 

senast tillgäng statistik, i kommentaren anges vilken 

period som statistiken avser. Om möjligt redovisas 

ett jämförelsetal som anger det genomsnittliga 

utfallet för samtliga kommuner i riket. Utfallet ska 

även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.  

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid: 

 Utfallet har förbättrats 

 Utfallet är oförändrat 

 Utfallet har försämrats 

 Utfallet kan inte jämföras över tid 

Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet 

jämfört med föregående mätning, det vill säga om 

utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa 

indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när 

utfallsvärdet minskat, till exempel när det gäller 

invånarantal. För andra indikatorer betyder det att 

pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel 

arbetslöshet. 

I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik 

som kommunen ändå tar fram till följd av 

myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en 

tredjedel av indikatorerna inhämtas automatiskt 

från Kolada. Kolada är en databas som ger möjlighet 

att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för 

kommuners och regioners verksamheter. Kolada 

drivs av den ideella föreningen Rådet för främjande 

av kommunala analyser (RKA), med staten och SKL 

som medlemmar. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Resultatmål Indikatorer Utfall  Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

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

Invånare totalt, antal per 31 
dec 

34 550 
 

35 277 17 216 17 334 Utfallet avser 2018. 

Förändring antal invånare 
sedan föregående år (%) 

1,2% 
 

0,6% 1,1% 1,4% Utfallet avser 2018. 

Invånare, antal per 1 nov 34 425 
 

 17 145 17 280 Utfallet avser 2018. 

Invånare, antal kvartal 34 759 
 

 17 322 17 437 Utfall per 30 juni 2019. 

Förbättrat 
företagsklimat 
KS, BMN, KIAB 

Företagarnas 
sammanfattande omdöme 
om kommunen enligt 
Svenskt Näringsliv 

3,9 
 

3,4   Utfallet avser 2019. 

Företagarnas 
helhetsbedömning av 
servicen i 
myndighetsutövningen 
(NKI) 

72 
 

73   Utfallet avser 2018. 

Kundnöjdhet avseende 
lokaler som KIAB 
tillhandahåller (NKI) 

NKI 81 
 

   Utfallet avser NKI enligt 
mätning 2016. 

Växande och 
breddat näringsliv 
KS 

Företagens tillväxt, index  
 

   Underlag finns inte 
tillgängligt. 

Nyregistrerade företag, 
antal 

84 st 
 

   Utfallet avser januari till och 
med juli 2019. 

Nyregistrerade företag, 
antal per 1000 invånare 

4,8 
 

4,9   Utfallet baseras på första 
halvåret 2018. 

Fler unga 
entreprenörer 
KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-
företag (%) 

8% 
 

 71% 73% Utfallet avser höstterminen 
2018. Andel elever som 
driver UF-företag av totalt 
antal elever i 
gymnasieskolan. 

Företagsamhet bland unga 
(%) 

3,5% 
 

5,4%   Utfallet avser 2018 och 
visar andel invånare 16-34 
år som innehar F-
skattsedel, är delägare i ett 
aktivt handelsbolag eller är 

184



Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun  | 67 

Resultatmål Indikatorer Utfall  Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

vd eller ordinarie 
styrelsemedlem i ett aktivt 
aktiebolag. 

Fler arbetstillfällen 
KS 

Förvärvsarbetande 
dagbefolkning 

14 839 
 

16 948 7 227 7 612 Utfallet avser 2017. 

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

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

40,1% 
 

53,7% 30,9% 44,9% Utfallet avser 2017. 

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

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

10,8% 
 

9% 11,8% 9,9% Utfallet avser 2017. 

Arbetslöshet 16-64 år (%) 8,9% 
 

6,9% 8,8% 9,1% Utfallet avser augusti 2019. 

Ökad övergång 
från 
försörjningsstöd 
till egen 
försörjning 
SOCN, VIAN 

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet
, andel deltagare från 
Katrineholm som börjat 
arbeta 

16% 
 

 18% 14% Utfallet avser delår 2019. 
Jämfört med  motsvarande 
period 2018 har utfallet 
förbättrats för kvinnor men 
försämrats för män. 

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet
, andel deltagare från 
Katrineholm som börjat 
studera 

16% 
 

 18% 13% Utfallet avser delår 2019. 
Jämfört med motsvarande 
period 2018 har utfallet 
försämrats något för kvinnor 
och förbättrats för män. 

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

87% 
 

79% 91% 82% Utfallet avser 2018. 

Hushåll med utbetalt 
försörjningsstöd, antal per 
månad 

597 
 

   Utfallet avser ett genomsnitt 
för årets första sex 
månader 2019. 

Barn som ingår i hushåll 
med försörjningsstöd, andel 
av totalt antal invånare 0-18 
år  (%) 

12% 
 

   Utfallet avser första halvåret 
2019. 

Minskade 
kostnader för 
utbetalt 
försörjningsstöd 
SOCN 

Utbetalt försörjningsstöd 
totalt (mnkr) 

41 mnkr 
 

   Utfallet avser delår 2019, 
summa utbetalt 
försörjningsstöd för årets 
sex första månader. 

Utbetalt försörjningsstöd 
per hushåll (kr) 

8 578 kr 
 

   Utfallet avser delår 2019, 
genomsnittet för utbetalt 
försörjningsstöd per hushåll 
under årets sex första 
månader. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

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

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

25 
 

   Under 2019 har 3 
detaljplaner vunnit laga 
kraft. Ytterligare en 
detaljplan för 80 lägenheter 
har antagits men 
överklagats. 

Färdigställda lägenheter i 
nybyggda småhus, antal 

4 
 

   Utfallet avser kvartal 1-2 
2019, preliminära uppgifter. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Färdigställda lägenheter i 
nybyggda flerbostadshus, 
antal 

0 
 

   Utfallet avser kvartal 1-2 
2019, preliminära uppgifter. 

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

55 
 

   Utfallet avser 2018. 

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

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen 

60% 
 

 47% 76% Utfallet avser andel 
invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 
2018 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut 
ensam sent en kväll i 
området där du bor, känner 
du dig då trygg eller 
otrygg?”. Utfallet har 
förbättrats något jämfört 
med undersökningen 2015, 
för både kvinnor och män. 

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på väg till 
och från skolan, andel (%) 

97% 
 

 96% 96% Utfallet avser 2017, åk 9. 
För år 2 var utfallet totalt 
99%, flickor 98% och pojkar 
98%. 

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på stan 
eller i centrum, andel (%) 

94% 
 

 91% 98% Utfallet avser 2017, andel i 
åk 9 som svarat ja alltid 
eller ja oftast. För år 2 var 
utfallet totalt 97%, flickor 
94% och pojkar 99%. 

Klottersanering som 
slutförts inom 24 timmar, 
andel av inkommande 
uppdrag till kommunen (%) 

71% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 
10 av 14 ärenden 
sanerades inom 24 timmar. 
Totalt 17 ärenden varav 3 
mer omfattande och ej 
möjliga att sanera inom 24 
timmar. 

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

95% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 

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

5 403 
 

   Utfallet avser delår 2019. 

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

36% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 

Resandet med 
cykel och till fots 
ska öka 
KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, 
antal passager 

407 704 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 
Mätning fungerade ej 12/3-
23/3. 

Cykeltrafik Lövatunneln, 
antal passager 

94 986 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 
Mätning fungerade ej 12/3-
23/3. 

Andel resor med gång- och 
cykeltrafik inom 
Katrineholms stad (%) 

43% 
 

   Utfallet avser 2014. 

Resandet med 
buss och tåg ska 
öka 
KS 

Resande med stadstrafiken 
(buss), antal 

149 400 
 

   Utfallet avser januari till och 
med december 2018. 

Resande med 
landsbygdstrafiken (buss), 
antal 

282 400 
 

   Utfallet avser januari till och 
med december 2018. 

Tågstopp vid Katrineholms 
Central, antal 

 
 

   Utfall saknas. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Tågstopp i rusningstid vid 
Katrineholm Central, antal 

36 
 

   Utfallet avser fastställd 
Tågplan 2019, dvs 
trafikeringsperioden 9 dec 
2018 till 14 dec 2019. 

Andel resor med 
kollektivtrafik inom 
Katrineholms stad (%) 

3% 
 

   Utfallet avser 2014. 

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

Asfaltsbeläggning, antal 
kvadratmeter 

14 906 
 

   Utfallet avser jan-jun 2019. 

Drift/underhåll av GC-vägar, 
antal kilometer 

23,7 
 

   Utfallet avser jan-jun 2019. 

Drift/underhåll av 
gatuvägar, antal kilometer 

168,1 
 

   Utfallet avser jan-jun 2019. 

Säkra GCM-passager i 
tätorten, andel (%) 

26% 
 

27%   Utfallet avser 2019. 
Nollvisionens etappmål är 
30% säkra passager till 
2020. 

Alla 
katrineholmare 
ska erbjudas 
fiberbaserat 
bredband senast 
2020 
KS 

Invånare i tätort med 
tillgång till fiberbaserat 
bredband, andel (%) 

90% 
 

81%   Utfallet avser 1 oktober 
2018. 

Invånare på landsbygd med 
tillgång till fiberbaserat 
bredband, andel (%) 

71% 
 

41%   Utfallet avser 1 oktober 
2018. 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Trygg och 
utvecklande 
förskoleverksamh
et 
BIN, KULN 

Inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
antal 

5,1 
 

5,1   Utfallet avser 2018. 

Årsarbetare i förskolan med 
pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

38% 
 

44%   Utfallet avser 2018. 

Barn som uppger att de 
känner sig trygga på 
förskolan, andel (%) 

92% 
 

 93% 91% Utfallet avser 2019, andel 
av barnen i förskolan svarar 
"stämmer helt" eller 
"stämmer delvis". Ny fråga, 
ingen jämförelse finns med 
2018. 

Föräldrar som uppger att 
deras barn känner sig tryggt 
på förskolan, andel (%) 

93% 
 

   Utfallet avser 2019, andel 
av vårdnadshavare som 
svarar "stämmer helt" eller 
"stämmer ganska bra". Ny 
fråga, ingen jämförelse 
finns med 2018. 

Föräldrar som uppger att 
förskolan väcker deras 
barns nyfikenhet och lust att 
lära, andel (%) 

85% 
 

   Utfallet avser 2019, andel 
av vårdnadshavare som 
svarar "stämmer helt" eller 
"stämmer ganska bra". Ny 
fråga, ingen jämförelse 
finns med 2018. 

Fler elever ska 
klara målen i 
grundskolan och 
nå höga resultat 
BIN, KULN, 
SOCN 

Elever som går ut årskurs 1 
som kan läsa och skriva 
(%) 

83% 
 

 87% 79% Utfallet avser andel elever 
som uppnådde läsmålen i 
åk 1 vt 2019. Utfallet har 
försämrats för både flickor 
och pojkar och skillnaden 
mellan könen har ökat. När 
det gäller andel elever som 
uppnådde skrivmålen i åk 1 
var utfallet totalt 80%, 
flickor 83% och pojkar 77%. 

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 

58% 
 

71% 63% 53% Utfallet avser 2018. Utfallet 
har förbättrats något för 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

pojkar men försämrats för 
flickor. 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

84% 
 

88% 85% 83% Utfallet avser 2018. Utfallet 
har förbättrats för både 
flickor och pojkar. 

Elever i år 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel 
(%) 

82% 
 

82% 82% 81% Utfallet avser 2018. Utfallet 
är oförändrat för flickor och 
har förbättrats för pojkar. 

Elever med höga betyg 
(A/B) i årskurs 9, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

62% 
 

 69% 57% Utfallet avser 2019. Utfallet 
har försämrats för både 
flickor och pojkar. 

Fler elever ska 
klara målen i 
gymnasieskolan 
och nå höga 
resultat 
BIN, KULN, 
SOCN 

Gymnasiefrekvens, (%) 87% 
 

92% 89% 86% Utfallet avser 2018. Utfallet 
har försämrats för både 
flickor och pojkar. 

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

64% 
 

65% 68% 61% Utfallet avser 2018. Utfallet 
har förbättrats för kvinnor 
men försämrats för män. 

Gymnasieelever som 
uppnått grundläggande 
behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

43% 
 

48% 58% 31% Utfallet avser 2018. Utfallet 
har förbättrats för kvinnor 
men försämrats för män. 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

13,5 
 

14 14,2 13 Utfallet avser 2018. Utfallet 
har förbättrats något för 
både kvinnor och män. 

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

75% 
 

75% 76% 74% Utfallet avser 2017. Utfallet 
har förbättrats för både 
kvinnor och män. 

Ökad trygghet i 
skolan 
KS, BIN, STN, 
KFAB 

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

79% 
 

   Utfallet avser 2019. 

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

83% 
 

   Utfallet avser 2019. 

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

 
 

   För låg svarsfrekvens för att 
kunna redovisa något utfall. 

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

Elever som anger att de 
vanligtvis äter skollunch 4-5 
dagar per vecka, andel (%) 

67% 
 

 65% 69% Frågan ställdes inte i 
elevenkäten 2019. Utfallet 
avser 2017, åk 7. Utfall för 
åk 9 totalt 74%, flickor 74% 
och pojkar 73%. Utfall år 2 
gymn totalt 69%, flickor 
71% och pojkar 68%. 

Elever som tycker att 
skolmåltiden är en trevlig 
stund på dagen, andel (%) 

 
 

   Frågan ställdes inte i 
elevenkäten 2019. 

Elever som rör på sig minst 
60 minuter per dag, andel 
(%) 

53% 
 

 51% 55% Utfallet avser 2017, åk 7. 
Utfall för åk 9 totalt 46%, 
flickor 40% och pojkar 52%. 
Utfall för år 2 gymn totalt 
43%, flickor 29% och pojkar 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

53%. 

Fler studerande 
ska klara målen i 
kommunal 
vuxenutbildning 
VIAN 

Studerade från Katrineholm 
inom grundläggande 
vuxenutbildning som klarar 
målen, andel (%) 

74% 
 

 79% 68% Utfallet avser studerande 
från Katrineholm 2018 inom 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska. 
Resultatet har försämrats 
för både kvinnor och män. 

Studerande från 
Katrineholm inom 
gymnasial vuxenutbildning 
som klarar målen, andel 
(%) 

62% 
 

 64% 59% Utfallet avser studerande 
från Katrineholm 2018 inom 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska. 
Resultatet har försämrats 
för både kvinnor och män. 

Studerande från 
Katrineholm som klarar 
målen i utbildning i svenska 
för invandrare, andel (%) 

49% 
 

 57% 40% Resultat för studerande på 
sfi alla kurser helåret 2018, 
studerande från 
Katrineholm. 

Fler ska gå vidare 
till studier på 
eftergymnasial 
nivå 
BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 2 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

24% 
 

27% 31% 16% Utfallet avser 2017. Utfallet 
har förbättrats något för 
kvinnor men försämrats för 
män. 

Studenter som i sina 
eftergymnasiala studier 
använder lokaler och 
service vid lärcenter 
Campus Viadidakt, antal. 

155 
 

 71% 29% Utfallet avser delår 2019. 
Totalt har nyttjandet ökat, 
särskilt bland kvinnor. 

Trygg vård & omsorg 

Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

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

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

84% 
 

87,4% 84% 83% Utfallet avser 2018. 

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

16 
 

19 16 15 Utfallet avser 2018. 

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

92% 
 

89% 92% 93% Utfallet avser 2018. 

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

79% 
 

72% 79% 80% Utfallet avser 2017. 

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

80% 
 

71% 76% 84% Utfallet avser 2017. 

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

84% 
 

81% 82% 85% Utfallet avser 2017. 

Ökade 
förutsättningar för 
aktiviteter för 
brukare inom vård 
och omsorg 

Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder minst 
två organiserade och 
gemensamma aktiviteter på 
vardagar, andel (%) 

98% 
 

52%   Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

KULN, VON Boendeplatser i särskilt 
boende som erbjuder minst 
en organiserad och 
gemensam aktivitet per dag 
under helgen, andel (%) 

74% 
 

62%   Utfallet avser 2018. 

Äldre som svarar att de är 
ganska/mycket nöjda med 
de aktiviteter som erbjuds 
på sitt särskilda boende, 
andel (%) 

81% 
 

63% 81% 81% Utfallet avser 2018. 

Äldre i särskilt boende som 
svarar att de upplever att 
möjligheterna att komma 
utomhus är ganska/mycket 
bra, andel (%) 

73% 
 

57% 75% 68% Utfallet avser 2018. 

Brukare inom hemtjänsten 
med biståndsbeslut om 
social samvaro/promenad, 
andel (%) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Måltiderna inom 
vård och omsorg 
ska utvecklas 
STN, VON 

Äldre som svarar att maten 
smakar ganska/mycket bra 
på sitt särskilda boende, 
andel (%) 

81% 
 

75% 82% 79% Utfallet avser 2018. 

Äldre som svarar att 
måltiderna på sitt särskilda 
boende oftast/alltid är en 
trevlig stund på dagen, 
andel (%) 

79% 
 

69% 79% 81% Utfallet avser 2018. 

Äldre på särskilt boende 
som har möjlighet att välja 
mellan olika maträtter, 
andel (%) 

45% 
 

52%   Utfallet avser 2018. 

Brukare i särskilt boende 
vars nattfasta är mindre än 
11 timmar (med hänsyn 
taget till den enskildes 
önskemål), andel (%) 

53% 
 

 61% 55% Utfallet avser 
nattfastemätningen våren 
2019. Medelvärdet för 
nattfastan var 10 timmar 
och 44 minuter. 

Äldre i särskilt boende med 
bedömd risk för 
undernäring som har en 
planerad förebyggande 
åtgärd, andel (%) 

61% 
 

   Utfallet avser 2019. 

Stärkt 
patientsäkerhet 
inom vård och 
omsorg 
VON 

Äldre som svarar att det är 
mycket eller ganska lätt att 
vid behov träffa en 
sjuksköterska på sitt 
särskilda boende, andel (%) 

77% 
 

76% 80% 70% Utfallet avser 2018. 

Personal inom vård och 
omsorg som följer basala 
hygienrutiner och 
klädregler, andel (%) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Äldre i särskilt boende, 
korttidsboende och 
hemsjukvård med bedömd 
risk för fall som har en 
planerad förebyggande 
åtgärd, andel (%) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Rapporterade avvikelser 
inom hälso- och sjukvård 
som minst har en åtgärd, 
andel (%) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Ökad möjlighet till 
delaktighet och 
inflytande 
SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst 
som svarar att personalen 
oftast/alltid tar hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel 
(%) 

89% 
 

87% 89% 90% Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Brukare med hemtjänst 
som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får stöd, andel 
(%) 

57% 
 

59% 54% 64% Utfallet avser 2018. 

Brukare inom särskilt 
boende som svarar att 
personalen oftast/alltid tar 
hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

83% 
 

80% 86% 73% Utfallet avser 2018. 

Äldre inom särskilt boende 
som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får hjälp av 
personalen, andel (%) 

69% 
 

61% 72% 61% Utfallet avser 2018. 

Brukarbedömning 
gruppbostad LSS  - 
Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga 
hemma, andel (%) 

72% 
 

72% 72% 71% Utfallet avser 2017. 

Boende på servicebostad 
enligt LSS som svarar att 
de får bestämma om saker 
som är viktiga hemma, 
andel (%) 

85% 
 

82% 90% 79% Utfallet avser 2017. 

Brukare inom daglig 
verksamhet enligt LSS som 
svarar att de får bestämma 
om saker som är viktiga, 
andel (%) 

70% 
 

74% 68% 69% Utfallet avser 2017. 

Anhörigstödet ska 
utvecklas 
SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som 
socialförvaltningens 
öppenvårdsavdelning 
erbjuder, antal 

26 
 

   Utfallet avser antal 
gruppträffar jan-aug 2019, 
individuella träffar är inte 
inkluderade. 

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

Informationsbesök av 
socialsekreterare på 
förskola och skola, antal 

15 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Besök på Familjecentralens 
öppna förskola, antal 

5 412 
 

   Utfallet avser jan-juli 2019. 

Deltagare i 
föräldrastödsutbildningar, 
antal 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

8 440 
 

   Utfallet avser delår 2019. 
Andelen flickor och pojkar 
är i genomsnitt lika, även 
om olika tillfällen har olika 
könsfördelning. 

Utbildade ANDTS-coacher, 
antal 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen, utbildning 
genomförs i nov 2019. 

Fler ska få en 
förbättrad 
situation efter 
kontakt med 
individ- och 
familjeomsorgen 
SOCN 

Andel av barn som 
kommunen placerar i 
familjehem/på institution 
som genomgår hälso- och 
tandvårdsundersökning i 
samband med 
socialnämndens första 
placering av individen (%) 

68% 
 

 76% 55% Utfallet avser 2018, andel 
som genomgått 
hälsoundersökning i 
anslutning till placering för 
vård utanför det egna 
hemmet. Utfallet har tydligt 
förbättrats för pojkar men är 
fortfarande högre för flickor 
än för pojkar. 

Ej återaktualiserade barn 0-
12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel 
(%) 

55% 
 

75% 53% 57% Utfallet avser 2018. 

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett år 

61% 
 

80% 60% 61% Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

Ungdomar som varit 
placerade någon gång 
under gymnasietiden som 
avslutat gymnasiet, andel 
(%) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Personer i öppna insatser 
gällande missbruksvård 
som slutför sin behandling, 
andel (%) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Ej återaktualiserade vuxna 
med missbruksproblem ett 
år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

96% 
 

74% 95% 97% Utfallet avser 2018. 

Öppna insatser 
och 
hemmaplanslösni
ngar ska 
användas i ökad 
utsträckning inom 
individ- och 
familjeomsorgen 
SOCN 

Personer som deltar i 
öppna insatser gällande 
missbruksvård, antal 

41 
 

 12 29 Utfallet avser jan-aug 2019. 

Kommunens 
kostnader för 
placeringar ska 
minska 
BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Vård- och 
omsorgsnämndens totala 
kostnader för externa 
boendeplaceringar inom 
LSS (mnkr) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Socialnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr) 

43 mnkr 
 

   Utfallet avser jan-aug 2019. 

Genomsnittlig 
vårddygnskostnad 
socialnämndens 
institutionsplaceringar av 
barn och unga (kr) 

2 389 kr 
 

 2 996 kr 2 214 kr Utfallet avser jan-aug 2019, 
både LVU- och SoL-
placeringar på institution. 

Genomsnittlig 
vårddygnskostnad 
socialnämndens 
institutionsplaceringar av 
vuxna (kr) 

2 100 kr 
 

 2 284 kr 2 034 kr Utfallet avser jan-aug 2019, 
både LVU- och SoL-
placeringar på institution. 

Totalt antal vårddygn 
socialnämndens 
institutionsplaceringar 
avseende barn och unga 

2 664 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 

Totalt antal vårddygn 
socialnämndens 
institutionsplaceringar 
avseende vuxna 

3 569 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 

Barn och unga placerade i 
jour/familjehem som andel 
av totalt antal placerade 
barn och unga (%) 

40% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 

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, SOCN 

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

3% 
 

 3% 2% Utfallet avser 2017. 

Kvinnor som röker eller 
snusar vid graviditetsvecka 
8-12, andel (%) 

8,3% 
 

8%   Utfallet avser 2017. 

Tobaksrökning i hem där 
barn i 8 månaders ålder 

19,2% 
 

13,9%   Utfallet avser 2016. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

finns, andel (%) 

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

24% 
 

 27% 21% Utfallet avser 2017. 

Invånare som röker 
dagligen, andel (%) 

10% 
 

8%   Utfallet avser 2017. 

Försäljningsställen tobak 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

13% 
 

   Utfallet avser första halvåret 
2019. 

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

36% 
 

 37% 34% Utfall avser 2017. 

Invånare med riskabla 
alkoholvanor, andel (%) 

14% 
 

15%   Utfallet avser 2017. 

Serveringsställen alkohol 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

36% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 

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

4% 
 

 2% 6% Utfallet avser 2017. 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

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

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

8 440 
 

   Utfallet avser delår 2019. 
Andelen flickor och pojkar 
är i genomsnitt lika, även 
om olika tillfällen har olika 
könsfördelning. 

Besök på Perrongen, 
Lokstallet, antal 

35 427 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 

Deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal 

3 290 
 

 987 487 Utfallet avser delår 2019. 
Könsuppdelad statistik finns 
inte tillgänglig för alla 
arrangemang. 

Aktiva låntagare 
Katrineholms bibliotek, 
antal 

8 685 
 

 4 575 3 233 Utfallet avser 2018, pga 
byte av 
biblioteksdatasystem 
saknas utfall per delår 
2019. 

Besökare Konsthallen, antal 13 916 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 
7-20 år 

23 
 

27 19 26 Utfallet avser 2018 och har 
minskat för både flickor och 
pojkar. 

Besökare simhallen, antal 26 263 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 

Besökare Duveholmshallen, 
antal 

 
 

   Utfall saknas, ny utrustning 
för räkning av antal 
besökare ska installeras. 

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

102 
 

   Utfallet avser delår 2019. 
Utöver de som angetts finns 
ett flertal föreningar som 
inte erhållit bidrag (pga ej 
sökt/ej uppfyllt krav). 

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

Arrangemang för barn och 
unga (inkl arrangemang på 
lov) som andel av totalt 
antal arrangemang inom 
kulturförvaltningens 
programverksamhet (%) 

60% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

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

52% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 
Resterande bokningar 
utgörs av 17% till ej junior 
taxa och 32% som inte kan 
ålderskategoriseras. 

Jämställda kultur- 
och 
fritidsverksamhete
r 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Könsfördelning besök på 
Perrongen, Lokstallet, andel 
flickor/kvinnor (%) 

37% 
 

   Utfallet avser delår 2019. 

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

33% 
 

   Utfallet avser delår 2019 
och baseras på de delar av 
programverksamheten där 
könsuppdelad statistik finns 
tillgänglig. 

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

 
 

   Utfall per delår 2019 saknas 
pga byte av 
biblioteksdatasystem. 

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

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Hållbar miljö 

Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Ökad andel 
miljöfordon i 
kommunens 
verksamheter 
STN, KFAB, KIAB 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

57% 
 

38%   Utfallet avser 2018. 

Kommunens förbrukning av 
fossilt bränsle, antal liter 
diesel och bensin 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

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

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

17% 
 

   Utfallet avser 2018. 

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

28% 
 

   Utfallet avser 2018. 

Ökad 
solelproduktion 
KS, BMN, KFAB, 
KIAB 

Installerad effekt för 
solcellsanläggningar i 
kommunen, (MW) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

KFAB/KIAB :s totala 
solelproduktion, (MW) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

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

Fosforhalt i Näsnaren, 
(mikrogram/liter) 

 
 

   Följs upp i 
årsredovisningen. 

Hushåll vars bristfälliga 
avlopp åtgärdats, antal 

141 
 

   Utfallet avser 1 jan t.o.m. 26 
aug 2019. 

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

Nedskräpning, (antal 
skräp/10 m2) 

5 
 

   Utfallet avser 2019. 

Nöjdhet besök vid 
återvinningscentral, andel 
(%) 

89% 
 

86%   Utfallet avser 2017. 

Nöjdhet tillgänglighet till 
återvinningscentral, andel 
(%) 

68% 
 

74%   Utfallet avser 2017. 

Biologisk 
mångfald ska 

Areal reservat och 802 ha 
 

   Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

främjas genom 
aktiva åtgärder 
och naturskydd 
KS, STN 

biotopskydd, (ha) 

Klimatsmartare 
måltider i 
kommunens 
måltidsverksamhe
t 
STN 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
andel (%) 

29% 30% Utfallet avser 2018. I utfallet 
saknas inköp av ekologiska 
livsmedel via kommunens 
lokala leverantörer. 

Ekologiska livsmedel, andel 
(%) 

31% Utfallet avser jan-juni 2019. 

Närproducerade livsmedel, 
andel (%) 

10% Utfallet avser jan-juni 2019. 

Livsmedelsinköpens 
klimatavtryck, (Co2e) 

1,81 
Co2e 

Utfallet avser jan-juni 2019. 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Säkrad 
kompetensförsörj
ning 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Påbörjade rekryteringar där 
tjänsten tillsatts, andel (%) 

Följs upp i 
årsredovisningen. 

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal 

109 80 29 Utfallet avser jan-juli 2019. 

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%) 

78% 76% 88% Utfall per 31 augusti 2019. 
Andelen månadsanställda 
som har en 
heltidsanställning men som 
valt att arbeta deltid uppgick 
till totalt 18%, för kvinnor 
20% och för män 7%. 

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%) 

72% 63% 69% 87% Utfallet avser 2018. 

Månadsanställda som 
fortsätter arbeta efter att ha 
fyllt 65 år, antal 

Följs upp i 
årsredovisningen. 

Månadsanställda som fått 
möjlighet till studier på 
arbetstid, antal 

Följs upp i 
årsredovisningen. 

Ökat 
medarbetarengag
emang 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Resultat i undersökningen 
kring hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME totalt 

80 79 80 79 Utfallet avser 2017. 

HME delindex ledarskap 78 79 78 79 Utfallet avser 2017. 

HME delindex motivation 82 79 82 80 Utfallet avser 2017. 

HME delindex styrning 80 79 80 78 Utfallet avser 2017. 

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

Frisktal, tillsvidareanställda 
som under de senaste tolv 
månaderna har haft högst 5 
sjukfrånvarodagar, andel 
(%) 

För närvarande är det inte 
möjligt att redovisa utfall för 
indikatorn. 

Sjukfrånvaro total (%) 7,2% 7,8% 5,4% Utfallet avser sjukfrånvaro 
totalt bland kommunens 
anställda under perioden 
2018-12-01 t.o.m. 2019-06-
30. Jämfört med
föregående år har
sjukfrånvaron minskat för
både kvinnor och män.

Sjukfrånvaro total, (%) 7% 6,6% 7,5% 5,5% Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall 
 

Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda mer än 59 dagar 
som andel av total 
sjukfrånvaro, (%) 

45% 
 

42%   Utfallet avser 2018. 

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

Andel invånare som får svar 
på en enkel e-postfråga 
inom en arbetsdag, (%) 

87% 
 

80%   Utfallet avser 2018. 

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

59% 
 

53%   Utfallet avser 2018. 

Gott bemötande via telefon, 
andel av maxpoäng (%) 

92% 
 

85%   Utfallet avser 2018. 

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

66% 
 

    

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

3 309 
 

   Utfallet avser alla ärenden 
som hanterats via 
kommunens e-tjänstportal 
under första halvåret 2019. 
E-tjänster som hanteras i 
andra system, t.ex. 
felanmälan och 
serveringstillstånd, ingår ej i 
utfallet. 

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på Kulturhuset 
Ängeln, antal 

332 
 

   Utfallet avser delår 2019 
och anger antal utlämnade 
taggar för MerÖppet. 

Besök på Kontaktcenter, 
antal 

8 688 
 

   Utfallet avser jan-juni 2019. 
Utfallet avser inpasseringar 
i Kontaktcenters lokal och 
kan ej redovisas 
könsuppdelat. 

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

2 293 
 

 1 250 1 022 Utfallet avser jan-juni 2019. 

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

       

Ökad effektivitet 
genom nya 
samverkansforme
r internt och 
externt 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 
SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, 
VSR 

       

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

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

-0,6% 
 

   Utfallet avser perioden jan-
aug 2019. 

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

0,1% 
 

1,3%   Utfallet avser 2018. 

Nettodriftskostnad
erna ska inte öka 
snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, 

Förändring nettokostnader 
(%) 

4,4% 
 

   Utfallet avser perioden jan-
aug 2019. 

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

3,3% 
 

   Utfallet avser perioden jan-
aug 2019. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

SOCN, VIAN, 
VON 

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

100% 99% Utfallet avser 2018. 

Avskrivningar ska 
under 
mandatperioden 
inte överstiga tre 
procent av 
driftbudgeten 
KS 

Avskrivningar som andel av 
driftbudget, (%) 

2,9% Utfallet avser perioden jan-
aug 2019. 

Soliditet kommun, (%) 45% 47% Utfallet avser 2018. 

Soliditet inkl pensionsåtag. 
kommun, (%) 

11% 18% Utfallet avser 2018. 

Soliditet kommunkoncern, 
(%) 

22% 35% Utfallet avser 2018. 

Soliditet inkl pensionsåtag. 
kommunkoncern, (%) 

9% 17% Utfallet avser 2018. 

Skulder totalt 
kommunkoncern, kr/inv 

87 295 
kr/inv 

72 548 
kr/inv 

Utfallet avser 2018. 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 152 KS/2019:155  730

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av det övergripande 
inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program 2020-2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga G.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för 
Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då 
programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett 
förtydligande av förvaltningarnas uppdrag då måltiden omfattar allt som har med maten 
och ätandet att göra och inte bara det som ligger på tallriken.

Programmet är ett inriktningsdokument med syfte att vägleda hur kommunen ska skapa 
ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i verksamheterna i Katrineholms kommun 
och det ska beaktas vid beslut och handling.

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter den 
nya kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar 
utveckling, Agenda 2030 och det föreslås gälla under perioden 2020-2023.

Det Måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
kommunala pensionärsrådet och folkhälsoutskottet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04
 Förslag till Måltidspolitiskt program
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29 § 58
 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-21

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Gunilla Magnusson 
(S), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Anneli Hedberg (S) samt kostchefen Camilla 
Wiström.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar att texten under rubriken Minska mängden kött ska ersättas 
med Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer 
grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter. 

Jesper Ek (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och därmed avslag på Inger 
Fredrikssons (C) ändringsyrkande.

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Jesper Eks (L) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer han proposition på 
Inger Fredrikssons (C) ändringsyrkande och finner att styrelsen avslår detta.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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DNR KS/2019:155-730

Reseruation angående Måltidspolitiska programmet

Centerpartiet yrkar:

Att texten under rubriken Minska mängden kött (sidan 13 i programmet) ersätts enligt följande:

"Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att minska mängden kött och äta mer grönsaker.

Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket gynnar hotade arter."

Katrineholm 25 september 2019

riksson, Centerpa rtiet

q-
Centerpartret

KATRINEHOLI,I
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Liberolernq

Reservation - Måltidspolitiska Programmet 2020-2023

Beteckning: KS/2019:155 - 730

2019-09-25

Med hänvisning till att mitt avslagsyrkande beträffande revidering av ovan nämnda
program inte vann gehör, reserverar sig Liberalerna mot förslaget.

Förslaget "i grundskolan ska schemalagd lunch möjliggöras" upplever vi kränkande mot

våra lärare, som måste få ha kvar rätten att äta egen medhavd lunch, eller lämna skolans

område under sin lunchrast. Vi ställer oss dessutom extremt frågande till hur den typen av

tjänstgöringstid ska klassas och tror att detta skulle kunna bli en bidragande faktor till en

ytterligare forsämrad arbetsmiljö för pedagogisk personal.

För Liberalerna

J Ek, grupp

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 11, 64133 '0702 666 379 . wwwkatrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-04 KS/2019:155 - 730
Nämndadministration

LIX: 65
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Måltidspolitiska programmet 2020-2023
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av det 
övergripande inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för 
Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då 
programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett 
förtydligande av förvaltningarnas uppdrag då måltiden omfattar allt som har med maten 
och ätandet att göra och inte bara det som ligger på tallriken.

Programmet är ett inriktningsdokument med syfte att vägleda hur kommunen ska skapa 
ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i verksamheterna i Katrineholms kommun 
och det ska beaktas vid beslut och handling.

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter 
den nya kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar 
utveckling, Agenda 2030 och det föreslås gälla under perioden 2020-2023.

Det Måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
kommunala pensionärsrådet och folkhälsoutskottet.

Ärendets handlingar
 Förslag till Måltidspolitiskt program
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29 § 58
 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-21

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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katrineholm.se

Övergripande inriktningsdokument
Godkänd av kommunfullmäktige 2019xxxx

Hållbar matglädje för 
alla åldrar
Måltidspolitiskt program
2020-2023

Service- och tekniknämndens handling nr 7/2019
Dnr: STN/2019:30 – 730
Service- och tekniknämnden 2019-08-29 § 58
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Kommunplanen utgör 
tillsammans med 
”Översiktsplan 2030”, 
grunden för kommunens 
långsiktiga planering. 
Kommunplanen är också 
styrande för kommunens 
årliga övergripande plan 
med budget och för 
nämndernas planer med 
budget.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust och detta genomsyrar även vårt 
måltidspolitiska program.

Måltidspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Katrineholms kommun antog 
2009 ett kostpolitiskt program. 
En revidering gjordes sedan 2011 
samt 2015, då programmet döptes 
om till ”Måltidspolitiskt program”. 
Nu ska en ny revidering göras för 
perioden 2020-2023.  Programmet 
utgår från ”Vision 2025” samt 
”Kommunplan 2019-2022 
Attraktion och livskvalitet”. 

Mat är liv och lust
Mat är grunden för liv och hälsa. 
Det kan vara en upplevelse för 
alla sinnen och för många är det 
ett av livets stora glädjeämnen. 
Maten och måltiden ska skapa 
förutsättningar för att vi ska 
hålla oss friska och ha en så 
god livskvalitet som möjligt. I 
Katrineholm produceras, serveras 
och levereras mat med omsorg 
om såväl människor som miljön. 
Goda och bra måltider ger nöjda 
matgäster, stolt personal och kan 
bidra till att förbättra resultaten i 
hela verksamheten. Måltiden är en 

arena för samtal och goda möten. 
Att erbjuda våra medborgare 
goda och näringsriktiga måltider 
till ett konkurrenskraftigt pris 
är en gemensam utmaning för 
kommunens verksamheter.

Styrsystem och utveckling
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. I 
kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning ”Vision 2025” pekar ut. 
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Foto: Hanna Maxstad
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Att förändra vår värld: Agenda 
2030 för hållbar utveckling, Förenta 
Nationerna

Bra måltider i förskolan, Statens 
livsmedelsverk 2016

Bra måltider i skolan, Statens 
livsmedelsverk 2018

Bra måltider i äldreomsorgen, 
Statens livsmedelsverk 2018

Förebyggande av och behandling 
vid undernäring SOSFS 2014:10, 
Föreskrifter och allmänna råd

Förebyggande nutritionsåtgärder 
och behandling av undernäring, 
Katrineholms kommun 2017

Nordiska 
Näringsrekommendationer 2012, 
Nordiska ministerrådet

Näring för god vård och omsorg 
– en vägledning för att förebygga 
och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011 (rev. 2019)

Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019-2030

Skollagen SFS 2010:800

Undernäring – åtgärder för att 
förebygga, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011

Vårdhandboken, Målsättning för 
nutritionsbehandling 2017

Måltidspolitiskt 
program 2020-2023

Syftet med det måltidspolitiska programmet är att skapa ett 
gemensamt arbetssätt kring mat och måltider i Katrineholms 
kommun. Följande styrdokument ligger till grund för det 
måltidspolitiska programmet och kommunens måltidsarbete.

Foto: Hanna Maxstad
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Klimatsmart ekomat

Vi värnar om miljön och vill hålla en lokal förankring med god 
kvalité. Det handlar helt enkelt om klimatsmart ekomat.

!
Gediget. Vi lagar all 
mat från grunden. Våra 
kunder är vårt första 
och främsta fokus. 
Måltidsmiljön är lika 
viktig som maten och 
Katrineholm satsar 
stort på utbyggnader 
och renoveringar. 

Vi serverar rejäl, 
hemlagad mat, med 
färre tillsatser, bakar 
eget bröd, gör egen 
sylt, buljong och 
ketchup. Hos oss får 
våra kockar använda 
sin kompetens. 

Foto: Alexandra Ydevall
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Svenskt 
Att köpa svenskt är mer 
hållbart tack vare korta 
transporter och god 
djurhållning. Det gäller allt 
från kött och kyckling till 
spannmål.

Hållbart med ekologiska livsmedel
 
Vi arbetar för att ta vårt ansvar för vår jord. Det 
innebär att vi värnar om en hållbar konsumtion med 
obesprutade livsmedel. 

!
Lokalt

Närproducerade livsmedel 
som rapsolja, viltkött, viltfärs, 
lammkött, lammfärs, vetemjöl, 
honung och egen falukorv. 
För att vi vill stärka det 
lokala näringslivet, minska 
transporterna och belastningen 
på miljön.

Vår egen falukorv, Sörmlandskorven. Foto: Katrineholms kommun
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Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. 

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Katrineholms kommun har som 
mål att öka antalet invånare, 
utveckla näringslivet och skapa 
fler jobb. Mat är i sann mening 
både näring och näringsliv, vilket 
befästs i Vision 2025. 

Att arbeta med mat och måltider 
kan få personer att känna 
sig behövda då mat är ett av 
våra grundläggande behov. I 
kommunens måltidsorganisation 

arbetar vi för att ge unga 
möjligheter till sommarjobb samt 
praktikplatser. Vi har även skapat 
många nya jobb genom att hålla 
en vuxenutbildning tillsammans 
med restaurangskolan. 

För att säkra vår 
kompetensförsörjning behövs 
fortsatt arbete med integration 
samt en utveckling av 
vuxenutbildningen.

!
Resultatmål
Fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning.

Detta uppnås under 
programperioden genom 
att…
• vuxenutbildningen 

fortsätter tillsammans 
med restaurangskolan. 

• öka intresset för 
kockyrket bland 
grundskoleelever inför 
gymnasieval. 

• erbjuda möjlighet 
till sommarjobb och 
praktikplatser i köken.  

• upphandla produkter 
från lokala leverantörer 
vilket skapar tillväxt och 
fler jobb.

Foto: Josefin Lundin
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Att ge alla barn och unga utbildning är den viktigaste 
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Här beskriver vi 
hur vi bidrar genom vårt måltidspolitiska program.

Bra matvanor ökar 
förutsättningarna för 
att barnen ska kunna nå 
kunskapsmålen och det 
förbättrar även hälsan. 
Förskolan och skolan har 
fantastiska möjligheter att på 
ett positivt och naturligt sätt 
främja en framtida hälsosam 
livsstil med bra matvanor. 
Måltidsmiljöerna ska vara 
inbjudande och trygga med 
vuxna från olika yrken som 
äter tillsammans med eleverna. 
Detta ger personalen möjlighet 
att förmedla en positiv attityd 
till mat och måltider då barn 
och ungdomar tar efter vuxnas 
vanor och beteenden. 

Lustfyllt lärande
Måltidspedagogik, det vill 
säga när mat och måltider 
integreras med det 
pedagogiska arbetet, ska vara 
en del i förskoleverksamheten. 
Lustfyllt lärande med mat 
är ett utmärkt sätt att öka 
barns kunskap inom kultur, 
naturvetenskap och demokrati. 

Forskning tyder på att barn 
kan lära sig att tycka om all 
mat om de är i rätt omgivning 
och om maten presenteras 
på ett inbjudande sätt. Barn 
som får vara med och laga, äta 
och smaka på mat får en mer 
positiv attityd till mat.

Säker specialkost 
Förskolan och skolan är 
skyldiga att tillhandahålla 
säker specialkost till de 
barn med allergi, celiaki 
och annan överkänslighet. 
Barn med behov av särskild 
mat på grund av andra 
tillstånd eller sjukdomar, 
till exempel diabetes eller 
neuropsykiatriska diagnoser, 
bör få individuellt anpassade 
kostråd från hälsosjukvården. 
I skollagen finns det krav 
på att varje huvudman och 
skola ska utöva systematiskt 
kvalitetsarbete där 
verksamheten kontinuerligt 
planeras, följs upp och 
utvecklas. Då skolmåltiderna 

är en del i utbildningen 
omfattas de av kravet. Skolans 
rektor är ansvarig för arbetet 
och genomför detta i dialog 
med personal, elever och 
vårdnadshavare.

En stark och trygg 
skola för bättre 
kunskaper

Resultatmål
Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av skolmåltiderna 
ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat.
 
Detta uppnås under 
programperioden genom 
att…
• barn som vistas heltid 

i förskolan ska få minst 
2/3 av sitt energi- och 
näringsbehov under 
vistelsen. Detta inkluderar 
frukost, lunch och 
mellanmål och dessa 
serveras med 2,5-3 
timmars mellanrum.*

*fortsättning på nästa sida
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Detta uppnås under programperioden genom att… (fortsättning)
• lunchmåltiden i skolan ska innehålla 1/3 av barnets energi- och näringsbehov och serveras 

mellan klockan 11–13. 

• i grundskolan ska schemalagd lunch möjliggöras. Schemalagd lunch betyder att lärare och 
elever äter i skolrestaurangen på lektionstid.  

• barn och vuxna äter tillsammans. De vuxna är förebilder och stimulerar barnen och 
ungdomarna till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar. 

• måltidsmiljön är lugn och trivsam. Ljudnivån upplevs inte som störande och barnen/
eleverna ska ha möjlighet att sitta ner i minst 20 minuter.  

• maten och måltidsmiljön är en stående punkt på skolans elevråd eller behandlas på 
särskilda matråd. 

• i grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen två maträtter varav minst en är 
vegetarisk, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och nyckelhålsmärkt 
smörgåsfett, vatten samt lättmjölk och/eller berikad vegetabilisk dryck. 

• matsedeln planeras utifrån de Nordiska Näringsrekommendationerna. 

• all livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall alla 
offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt kök i skolcafeterior ha ett system för 
egenkontroll. 

• barn och ungdomar ska uppmuntras till att delta i mataktiviteter som exempelvis 
servering, förberedelser i köket, bakning eller praktik i köket.  

• säkerhets- och hygienrutiner ska finnas för barn/elever och pedagoger som vistas i köket. 

• måltidspedagogik är en självklar del i förskoleverksamheten och det initieras genom 
samverkan mellan pedagoger och måltidspersonal. 

• utbudet i skolcafeterian består av hälsosamma alternativ. Söta drycker, sötsaker och 
snacks bör ej tillhandahållas. Om cafeterian hålls stängd under lunchtid kan elevnärvaron 
öka i skolrestaurangen. 

• hälsosamma alternativ förordas i samband med kalas. Fokus läggs på aktivitet och inte på 
mat och presenter. 

• matsedeln finns presenterad på ett lättillgängligt sätt på kommunens hemsida och i 
skolmatsappen. 

• minskat matsvinn prioriteras genom klok matsedelsplanering och genom att köken 
dagligen informeras om vilka elever som anmält sjukfrånvaro. 

• en kommunal specialkostrutin ska tas fram utifrån Livsmedelsverkets samt Kost och 
Närings nationella branschriktlinjers rekommendationer. 

• all personal som hanterar specialkost ska inneha erforderlig kunskap inom området.
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*Måltidernas sociala funktion är mycket viktig. Att få äta en god 
och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till 
glädje, trivsel och en känsla av meningsfullhet. 

Trygg vård och 
omsorg 

Förebygga undernäring
Måltider är grundläggande för 
att förebygga undernäring och 
sjukdom. Med hög ålder ökar 
risken för undernäring och i 
Sverige ökar andelen äldre. 
Undernäring utvecklas när 
förbrukningen av energi under en 
period är större än intaget. Detta 
ger förändringar som påverkar 
uppbyggnad och funktion i så 
gott som alla organsystem. 
Nutritionsrelaterade problem 
uppträder många gånger i 
samband med sjukdom och/eller 
när det uppstår funktionshinder 

som försvårar eller förhindrar 
matlagning och möjligheten att 
äta själv. Nutritionsbehandling 
ska betraktas på samma sätt som 
annan medicinsk behandling och 
vård.

Viktiga förebilder
Personer med 
funktionsnedsättning har ökad 
risk för ohälsa. De kan på olika 
sätt ha svårt med mat och ätande. 
Att äta ensidigt och på så sätt 
inte få i sig alla näringsämnen 
är ett sådant exempel. Men 
att ha funktionsnedsättning 

behöver inte automatiskt 
innebära ohälsa. Genom rätt 
stöd kan ohälsan många gånger 
förebyggas. Personalen inom 
funktionsstödsområdet kan ge 
stöd genom att vara förebilder, 
inspirera och visa på hälsosamma 
livsmedel och maträtter. Det kan 
dock vara en svår balansgång att 
både försöka hjälpa samtidigt 
som vi ska uppmuntra den egna 
integriteten och inflytandet. 
Genom utbildad personal som ges 
tid att diskutera med varandra 
och med de boende kan vi nå 
framgång.

8
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Resultatmål trygg vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.
 
Detta uppnås under programperioden genom att… 
• arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av huvudmålen. 

• alla måltidsombud inom särskilt boende för äldre ska utbildas två gånger per år inom 
nutrition och måltider. 

• matsedeln planeras utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna. 

• alla som bor på ett särskilt boende för äldre ska erbjudas en måltidsordning som 
medför att nattfastan inte överstiger 11 timmar, hänsyn tas alltid till egna önskemål. 
Nattfastemätningar sker regelbundet på alla enheter.  

• en kommungemensam nattfastemätning görs en gång per år och denna redovisas i 
aktuell förvaltning och nämnd.  

• samtliga personer över 65 år inom särskilt boende ska erbjudas regelbunden 
riskbedömning avseende risk för undernäring. Riskbedömningen görs av personal 
med hjälp av Senior Alert. 

• all personal i särskilt boende för äldre ska använda sig av en gemensam 
måltidschecklista utformad med syfte att ge en god måltidsmiljö. 

• utveckla servering av måltiderna på avdelningarna på särskilt boende för äldre. 

• all livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall 
alla offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt avdelningskök ha ett system 
för egenkontroll. 

• all personal inom funktionsstödsområdet ska erbjudas grundutbildning i Sapere-
metoden.  

• sapereombud inom funktionsstödsområdet erbjuds utbildning minst en gång per år 
inom området nutrition och måltider.  

• alla särskilda boenden för äldre erbjuds möjligheten att använda sociala måltider som 
ett arbetssätt.  

• regelbundna matråd på alla särskilda boenden för äldre där gästernas synpunkter och 
önskemål tas tillvara. 

• kommunens matdistribution ska fortsätta utveckals genom ökad valmöjlighet med ett 
10-rätterssystem.
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Ett väl fungerande förenings- 
och idrottsliv är viktiga 
bidragande faktorer för att 
uppnå dessa målsättningar. 
Kommunens verksamheter 
påverkar medborgare genom 
hela livet och har därför stor 
betydelse för folkhälsan 
både på kort och på lång sikt. 
Maten och måltiden tillhör 
livets stora glädjeämnen och 

har en viktig roll i ett jämlikt 
folkhälsoarbete. Kommunen 
har sedan ett par år ett tätt 
samarbete med Region 
Sörmland om bra mat i de 
offentliga rummen. 
Det gäller cafeterior på 
till exempel skola och 
sportanläggningar. Det gäller 
även läger och arrangemang 
inom idrott och fritid.

Ett rikt kultur-, 
idrotts- och fritidsliv

Alla ska ha goda möjligheter till en innehållsrik fritid. 
Detta för att värna om vår folkhälsa. 

Resultatmål
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet.

Detta uppnås under programperioden genom att…
• de öppna restaurangerna i kommunen gör att medborgarna får möjlighet att äta vällagade 

måltider i en trevlig miljö. 

• Igelkottens restaurang ska byggas om för att skapa en ännu trevligare och mer genuin 
restaurangkänsla. 

• undersöka möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra äldre medborgare. 

• det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, exempelvis vid 
arrangemang och läger inom idrott och fritid. 

• kommunens måltidsorganisation är med och serverar maten när kommunen arrangerar olika 
stora evenemang för våra medborgare. 

• bidra till en ökad matturism i Sörmland.

Foto: Hanna Maxstad
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Det är en stor och viktig utmaning att minska matens 
klimatavtryck. Denna står idag för en fjärdedel av 
svenskarnas totala klimatpåverkan.

Hållbar miljö 

Miljö och folkhälsa
Mat som är bra för miljön 
är i de flesta fall dessutom 
bra för folkhälsan. Hela 
livsmedelskedjan, från produktion 
till avfallshantering, har en 
betydande miljöpåverkan och 
det är viktigt att sträva mot mer 
hållbara matvanor.  

Minska mängden kött
Det är bra att minska mängden 
kött till förmån för baljväxter och 
andra vegetabilier. Kött är det 
livsmedel som påverkar klimatet 
och miljön mest. I skogrika länder 
som Sverige bidrar dock betesdjur 
till ett rikt odlingslandskap samt 
till att betesmarker hålls öppna 
vilket gynnar många hotade arter. 

Klimatsmart mat 
Varje dag serveras flera tusen 
måltider inom kommunens olika 
verksamheter. Denna mat ska 
vara klimatsmart och i möjligaste 
mån baserad på svenska, 
närproducerade och ekologiska 
varor och livsmedel.

Foto: Hanna Maxstad
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Resultatmål
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Detta uppnås under programperioden genom att…
• två gånger årligen ska köken mäta sina koldioxidutsläpp (CO2) och aktivt arbeta för att minska 

dessa. 

• målet är att alla kök ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel.  

• endast servera svenskt kött och fågel. 

• endast servera MSC-fisk. 

• välja frukt och grönsaker efter säsong. 

• minska mängden kött till förmån för proteinrika vegetabilier. 

• anpassa matsedel och val av råvaror efter klimatpåverkan. 

• öka användandet av sörmländska råvaror och produkter i de kommunala verksamheterna. 

• göra gästerna medvetna om matens påverkan på miljön. 

• 40 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. 

• 15 procent av livsmedelsinköpen ska vara närproducerade (producerade inom en radie av 25 
mil). 

• reducera matsvinnet med hjälp av en applikation där kökspersonal ser elevernas frånvaro och 
på så sätt kan anpassa antal lagade portioner och specialkoster. 

• utbilda barn och unga i skolan och förskolan om livsmedelsproduktion. 

• sortering av matavfall samt matsvinn sker i avsedd påse för återvinning till biogas. 

• minska användningen av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara. 

• i upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med ”Agenda 2030”. 

• möjliggöra för lokala producenter att leverera till Omlastningscentralen i Katrineholm. 

• samfrakta interna varubeställningar så långt det är möjligt. 

• minimera körsträckan för interna varutransporter genom välplanerade körturer.
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Hälsoinspiratörer
I alla förvaltningar finns 
hälsoinspiratörer som erbjudits 
utbildning i de nationella 
kostråden av kommunens dietist. 
 
Hälsoinspiratörerna kan på så sätt 
driva hälsofrämjande åtgärder 
inom den egna organisationen. 
Förbättrade frukost- och 

fikaalternativ kan vara en sådan 
förbättringsåtgärd. 

Hälsovecka 
Nytt för 2019, är dessutom en 
gemensam hälsovecka för alla 
kommunens anställda. 
Dessa åtgärder kan förbättra 
hälsan för medarbetare i 
Katrineholms kommun.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ta vara 
på våra medarbetare genom arbetsglädje, utvecklande jobb 
och god hälsa i arbetslivet. 

Attraktiv arbetsgivare 
och effektiv 
organisation

15

Foto: Josefin Lundin

!
Resultatmål
Säkrad 
kompetensförsörjning.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare.

Detta uppnås under 
programperioden genom 
att…
• vara en attraktiv 

arbetsgivare, som kock 
skall förutsättningarna 
finnas att utveckla sin 
kreativitet att laga god 
mat med bra råvaror 
från grunden. 

• dietist föreläser 
om hälsosam mat 
på kommunens 
hälsovecka. 

• frukost och fika som 
beställs och serveras 
inom verksamheterna 
ska gå i linje med de 
”Nordiska Närings- 
rekommendationerna”.
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Beslutshistorik
Gäller från 2010-01-01
Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-25 

Ändring av kommunfullmäktige
2011-03-21, § 135 
2015-12-14, § 255 
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Service- och tekniknämnden har det sammanhållande ansvaret för 
programmet och uppföljning kommer att ske i ordinarie budget- och 
bokslutsprocess.

Förverkligandet av programmet görs i samarbete med övriga nämnder 
och bolag i Katrineholms kommun. Det måltidspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska ligga till grund för beslut och handlingar inom 
berörda områden. Förvaltningar som är delaktiga i förverkligandet av 
programmet rapporterar även till sina respektive nämnder i ordinarie 
budget- och bokslutsprocess.  

* 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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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2019-08-29 1 (1)

§ 58 STN/2019:30  730

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Måltidspolitiskt 
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 7/2019.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument med syfte 
att vägleda hur kommunen ska skapa ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i 
verksamheterna i Katrineholms kommun och ska beaktas vid beslut och handling. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-08-21
 Måltidspolitiskt program 2020-2023
 Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Camilla Wiström.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Tjänsteskrivelse 1 (6)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 STN/2019:30 - 730
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Camilla Wiström
Service- och tekniknämnden

Måltidspolitiska programmet 2020-2023
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Måltidspolitiskt 
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument med syfte 
att vägleda hur kommunen ska skapa ett gemensamt arbetssätt kring måltidsfrågor i 
verksamheterna i Katrineholms kommun och ska beaktas vid beslut och handling. 

Ärendets handlingar
 Måltidspolitiskt program 2020-2023
 Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2009 ett kostpolitiskt program som är ett styrdokument för 
Katrineholms kommun. En revidering av programmet gjordes 2011 samt 2015, då 
programmet döptes om till ”Måltidspolitiskt program”. Namnbytet innebar ett 
förtydligande av förvaltningen och andra förvaltningars uppdrag då måltiden omfattar 
allt som har med maten och ätandet att göra inte bara det som ligger på tallriken.

Service- och teknikförvaltningen har under våren 2019 reviderat programmet utefter 
den nya kommunplanen som gäller 2020-2023, förändringar från Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverkets rekommendationer samt Förenta Nationernas globala mål för hållbar 
utveckling, Agenda 2030.

Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och 
är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares 
folkhälsa ska fortskrida i kommunens olika verksamheter. Måltidspolitiska programmet 
kommer att gälla från år 2020-2023.

Det måltidspolitiska programmet har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
kommunala pensionärsrådet och folkhälsoutskottet.

Sammanställning av inkomna remissvar och synpunkter

En sammanställning av remissvaren samt service- och teknikförvaltningens 
ställningstaganden finns bifogat. Remisstiden var den 11 april – 20 juni 2019.

220



Tjänsteskrivelse 2 (6)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 STN/2019:30 - 730

Synpunkter

Remissvar har inkommit från följande instanser:
1. Bildningsnämnden
2. Bygg- och miljönämnden
3. Folkhälsoutskottet
4. Kommunala pensionärsrådet 
5. Kulturnämnden
6. Socialnämnden
7. Vård- och omsorgsnämnden

Synpunkter har även inkommit från:
1. Centerpartiet
2. Miljöpartiet

Nedan presenteras remissvaren samt synpunkter i en något förkortad version.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det 
”Måltidspolitiska programmet”. Programmet har ambitionen att ta ett helhetsgrepp över 
måltidens alla aspekter. Detta omfattar, för nämndens verksamhetsområde, såväl det 
som serveras barn och elever liksom den miljö och det vuxenansvar som åvilar samtliga 
anställda oavsett förvaltningstillhörighet. Särskilt positivt är ambitionsnivån beträffande 
ekologiska livsmedel och närodlat. Barns och elevers delaktighet poängteras, vilket är en 
viktig del i det statliga läroplansuppdraget för skolan.

Bildningsförvaltningens vill emellertid framhålla att den höga ambitionsnivån som finns i 
programmet måste ställas mot beviljade ekonomiska ramar. Det statliga uppdraget för 
skolan är överordnat. Det finns skrivningar i skollagen om att den mat som serveras ska 
vara näringsriktig och att barn och elever ska få uppleva en trygg miljö. Men det finns 
också kunskapskrav att arbeta mot att uppnå. I en tid med begränsade ekonomiska 
resurser kan inte ett måltidspolitiskt program bli tvingande på bekostnad av skolans 
huvuduppdrag.
Under avsnittet ”En stark och trygg förskola för bättre kunskaper” kan noteras att några 
aktiviteter är mycket detaljerade. Exempelvis kan nämnas vad som ska serveras på 
födelsedagskalas eller att snacks inte ska säljas i elevkafeterior. Bildningsförvaltningen 
rekommenderar i dessa fall istället att man begränsar sig till mer övergripande 
formuleringar.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som 
sitt eget och överlämna det till service- och tekniknämnden.

Programmet är uppbyggt enligt samma struktur som kommunplanen vilket gör att det är 
lätt att se kopplingen till kommunens övergripande ambitioner och resultatmål. 
Måltidsprogrammets första kapitel, Klimatsmart ekomat, saknar dock motsvarighet i 
kommunplanen och det är inte tydligt om det som redovisas i kapitlet är målsättningar, 
allmänna konstateranden eller sådant som redan uppnåtts.
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Bygg- och miljönämnden anser att avsnittet gällande uppföljning bör omformuleras så 
att det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för uppföljningen av respektive 
åtgärdspunkt.

I övrigt anser bygg- och miljönämnden att det är ett mycket bra program med högt 
ställda ambitioner och mål som verkligen bidrar till en hållbar framtid.

Folkhälsoutskottet

Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till Måltidspolitiska 
programmet 2020-2023.

Kommunala pensionärsrådet

En arbetsgrupp från rådet har granskat programmet från de äldres perspektiv. 
Arbetsgruppen är positiv till större delen av programmet, men har några förslag på 
ändringar och tillägg.

Personer i ordinärt boende som har behov av stöd beträffande sin måltidsplanering bör 
erbjudas regelbunden genomgång av sin måltidsplanering så att nattfastan ej överstiger 
11 timmar och att måltiderna utöver matdistributionen får en lämplig sammansättning. 
Genomgången bör även omfatta riskbedömning beträffande undernäring.

Personal i hemtjänst utbildas i nutrition och måltidens innehåll samt riskbedömning 
beträffande faran för de äldre att råka ut för undernäring. En checklista för måltider bör 
tas fram för att kunna ge stöd beträffande en god måltidsmiljö. De äldre bör vid behov 
också kunna erbjudas möjlighet att med ledsagning besöka matsalen på kommunens 
äldreboenden för att på detta sätta både få god mat och gemenskap.

I varje hemtjänstgrupp bör finnas ett måltidsombud som regelbundet utbildas inom 
nutrition och måltider och som tillsammans med övriga måltidsombud inom 
hemtjänsten utgör ett eller flera matråd där man tar tillvara matgästernas synpunkter 
och önskemål.

Avsnittet om hållbar miljö är bra men kanske kan målen för ekologika livsmedel inköp 
ökas till minst 40 % respektive minst 15 % närproducerade livsmedel. Det senare med 
aspekten att Sörmland producerar mycket mat. Målen i denna del bör successivt kunna 
höjas.

Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända till 
service- och tekniknämnden.

Kulturnämnden har tagit del av det Måltidspolitiska programmet och har inga 
synpunkter på programmet som sådant. Nämnden vill däremot ge beröm till såväl 
service- och tekniknämnd som – förvaltning för arbetet med klimatsmart ekomat under 
begreppen gediget, hållbart, lokalt och svenskt.
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Kulturnämnden vill också framhålla att kulturförvaltningen gärna är behjälplig vid 
ombyggnation av matsalar då det gäller utsmyckning och utformning av miljön.

Socialnämnden

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till måltidspolitiskt program 2020-
2023.

Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Programmet tar ett helhetsgrepp över 
måltidens alla aspekter. Förvaltningen håller med om att kommunens verksamheter 
påverkar medborgare genom hela livet och har därför stor betydelse för folkhälsan både 
på kort och lång sikt. Socialförvaltningen bedömer att det är särskilt viktigt att 
barnperspektivet lyfts i det måltidspolitiska programmet samt att kommunen kan 
erbjuda möjligheter för våra invånare att bli självförsörjande.

Socialförvaltningen ser också positivt på att programmet lyfter kommunplanens mål att 
öka antalet invånare, utveckla näringslivet och skapa fler jobb. I kommunens 
måltidsorganisation erbjuds bland annat möjlighet till sommarjobb, praktikplatser samt 
vuxenutbildning tillsammans med restaurangskolan. Socialförvaltningen möter många 
individer som skulle kunna erbjudas detta och på så sätt bli självförsörjande och inte 
längre vara i behov av socialförvaltningens insatser.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och 
översänder den som nämndens egen till service- och teknikförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna måltidspolitiska 
programmet. Förvaltningen anser dock att det finns skäl till att utveckla och förtydliga 
några av programmets delar. Förtydliganden gäller ändring av titel på boendeform i 
äldreomsorgen samt ombud inom funktionsnedsättningsområdet. Ytterligare ett 
förtydligande önskas att ändra resultatmålet till rubriken ett rikt kultur- idrotts- och 
fritidsliv för att passa aktiviteterna bättre.

Centerpartiet

Centerpartiet har lämnat in ett eget yttrande. Upplägget att sortera programmet efter 
kommunplanen ger ett förvirrande intryck av syftet med programmet. Programmet ska, 
som Centerpartiet förstår det, beskriva kommunens syn på offentliga måltider utifrån 
nuläge och önskat läge. I förslaget är utgångspunkten hur målitden uppfyller 
kommunplanens mål, när det i stället borde vara syftet med måltiden som är det viktiga. 
Utöver detta, lades förslag till förändringar att ersätta texten under rubriken Minska 
mängden kött till förmån för följande: Såväl för hälsan som för klimatet är det bra att 
minska mängden kött och äta mer grönsaker. Betande djur bidrar till öppna landskap, vilket 
gynnar hotade arter. Samt att ändra skrivning av grön påse till avsedd påse för återvinning 
till biogas.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har skickat in ett eget samlat yttrande. Miljöpartiet konstaterar att 
skrivningarna i den nya versionen av det måltidspolitiska programmet i stora drag 
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överensstämmer med partiets syn på hur maten och måltiderna ska betraktas i den 
kommunala verksamheten men lyfter några områden där de önskar en 
ambitionshöjning.

Dessa områden är ökad andel ekologiska livsmedel, mindre kött och mer 
vegetarisk/vegansk kost genom att lyfta fram vegetariska och veganska rätter som 
självklara huvudalternativ på matsedeln, och att köpa odlade fiskar med märkningen 
ASC. Fortsatt önskar miljöpartiet hårdare krav på utbudet i skolcaféer och liknande samt 
lustfyllda måltider för alla, här lyfts barn och ungdomar med NPF-diagnoser samt äldre i 
ordinärt och särskilt boende. Avslutningsvis vill miljöpartiet framhålla en social och 
miljömässig hållbar utveckling på andra håll i världen genom att exempelvis köpa 
rättvisemärkta produkter.

Förvaltningens bedömning
Genomgående i remissvaren framhålls att det är mycket bra program med högt ställda 
ambitioner och ambitioner som verkligen bidrar till en hållbar framtid och att det har ett 
helhetsgrepp över måltidens alla aspekter.

Att programmet är uppbyggt enligt samma struktur som kommunplanen säger flera 
nämnder underlättar att se kopplingen till kommunens övergripande ambitioner och 
resultatmål.

Jämställdhetsperspektivet lyfts som viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna.

Bygg- och miljönämnden anser att avsnittet gällande uppföljning bör omformuleras så 
att det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för uppföljningen av respektive 
åtgärdspunkt.

Kommunala pensionärsrådet önskar utbildning till hemtjänstpersonal och 
måltidsombud inom hemtjänsten samt en checklista för måltider. Möjligheterna till detta 
ses över.

Utefter dessa synpunkter har följande förändringar gjorts i förslaget till Måltidspolitiskt 
program.

1. Formuleringen schemalagd lunch i grundskolan införs ändras till i grundskolan ska 
schemalagd lunch möjliggöras. Schemalagd lunch betyder att lärare och elever äter i 
skolrestaurangen på lektionstid.

2. Vilket utbud som ska finnas i skolcafeterian samt alternativ i samband med kalas 
har ändrats till mer generella formuleringar.

3. Ett förtydligande gällande förkortningen SÄBO som ändras till Särskilt boende för 
äldre då det annars kan innefatta boenden även för andra målgrupper.

4. Benämningen måltidsombud inom funktionsstödsområdet ändras till Sapereombud.
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Tjänsteskrivelse 6 (6)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 STN/2019:30 - 730

5. Under rubriken ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv ändras till resultatmålet Fler ska 
delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet då det stämmer bättre överens med de 
aktiviter som föreslås.

6. Ändring av term grön påse till avsedd påse för återvinning till biogas.

Ytterligare har några mindre textjusteringar gjorts i programmet.

Camilla Wiström
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 153 KS/2019:156  730

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av det övergripande 
inriktningsdokumentet Idrottspolitiskt program 2020-2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Jesper Eks (L) och Tony Rosendahls (V) yrkande 
reserverar sig Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V). 
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga H.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-
2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden 
och beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen 
ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar.

Det Idrottspolitiskt program 2020-2023 har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-04
 Förslag till Idrottspolitiskt program 2020-2023
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 57
 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-13

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), 
Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) samt avdelningschefen Karin Engvall.

Förslag och yrkande

Jesper Ek (L) yrkar att ärendet ska återremitteras för en fördjupning gällande 
funktionsnedsättning.

Anneli Hedberg (S) bifall till förvaltningens förslag.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan 
ställa proposition för förvaltningens förslag. Propositionsordningen godkänns av 
styrelsen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Liberolerno

Reservati on - ld rotts po I itis ka P rog ram met 2020 -2023

Beteckning: KSl2019:156 - 730

2019-09-25

Med hänvisning till att vårt återremissyrkande beträffande revidering av ovan nämnda
program inte vann gehör, reserverar sig Liberalerna mot förslaget.

Förslaget till idrottspolitiska programmet uppvisar ett antal brister som vi i Liberalerna

anser bör åtgärdas:

Att premiera idrotts- och kulturutbudet för människor med funktionsnedsättningar kräver i

många lägen andra forutsättningar gällande kompetens, anpassning och tillgänglighet.

Förslaget lyfter framforallt fokus på jämställdhet och etnisk ursprung, men där saknas

tydliga tankar kring övriga diskrimineringsgrunder. lnkluderande idrott innebär inte alltid att

alla får vara med, och ibland krävs anpassade lösningar just för att varje individ ska få

samma förutsättning att delta. De människor vars forutsättningar gör det extra svårt att

delta i tex idrott behöver ha tydligare stöd i det foreslagna programmet för att underlätta

sitt deltagande i ett aktivt och rikt kultur- eller idrottsliv. Det saknas också en tydlig

beskrivning av hur Katrineholms kommun ska göra för att uppmuntra och underlätta för

fören i n ga r att utveckla pa rasportverksam het,

För Liberalerna

k, gruppledare ' '. 
.

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 11, 64133 .0702 666 379 .www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalema.se
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-04 KS/2019:156 - 730
Nämndadministration

LIX: 60
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen 

Idrottspolitiska programmet 2020-2023
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av det 
övergripande inriktningsdokumentet Idrottspolitiskt program 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-
2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden 
och beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur kommunen 
ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och handlingar.

Det Idrottspolitiskt program 2020-2023 har skickats på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet, föreningar och Sörmlandsidrotten.

Ärendets handlingar
 Förslag till Idrottspolitiskt program 2020-2023
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 57 
 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2019-08-13

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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katrineholm.se

Övergripande inriktningsdokument
Godkänd av kommunfullmäktige 2019xxxx

Hälsa & rörelse genom 
hela livet
Idrottspolitiskt program
2020-2023

Service- och tekniknämndens handling nr 6/2019 
Dnr: STN/2019:28 – 7302
Service- och tekniknämnden 2019-08-29 § 57
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Det idrottspolitiska 
programmet utgår 
från kommunens 

vision och 
kommunplan. 

Det beskriver hur 
förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas 

för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det ska 

även vara vägledande 
för hur kommunen 
ska prioritera och 
arbeta och det ska 

beaktas vid beslut och 
handlingar.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
idrottspolitiska program. 

Idrottspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Lust är passion, vilja, ambition. 
Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, 
upplevelser. Läget är rätt – rätt 
geografiskt och rätt för handling 
och förändring. Detta är vår 
ledstjärna och vi strävar mot ett 
Katrineholm med ett gynnsamt 
läge, sjudande av liv och en plats 
präglad av lust. Idrotten och 
föreningslivet är en verksamhet 
som sjuder av liv och lust där 
jämställdhet och mångfald är en 
självklarhet. 

Attraktion & livskvalitet - 
Kommunplan 2019-2022
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. 

I kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 
Kommunplanen utgör tillsammans 
med översiktsplan 2030, grunden 
för kommunens långsiktiga 
planering. Kommunplanen är 
också styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas 
planer med budget. 

I kommunplanen beskrivs 
bland annat kultur-, idrotts- 
och fritidslivets betydelse för 
folkhälsan samt för identitet 
och sammanhållning bland 
katrineholmare. Planen beskriver 
också betydelsen samt av att ge 
alla barn och unga en bra start, 
samt utveckling och hälsa för våra 
medborgare genom hela livet. Det 
är också en viktig faktor för att 
locka nya invånare och företag till 
kommunen. 

*
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Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

3
Foto: Hanna Maxstad
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Ett dokument och en värdegrund på samma gång. Vårt 
idrottspolitiska program konkretiserar hur vi ska arbeta och 
vilka förutsättningarna är för att nå vision 2025.  

Idrottspolitiskt 
program 2020-2023

Förutsättningar för att 
utveckla Katrineholm 
Det idrottspolitiska programmet 
utgår från kommunens 
vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i och 
följer kommunplanens struktur 
med sju olika målområden. Det 
idrottspolitiska programmet 
beskriver hur förutsättningarna 
ska stärkas och utvecklas för 
idrott, fritid och föreningsliv - så 
att vi erbjuder hälsa och rörelse 
genom hela livet. 

Vägledning
Det idrottspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och 
arbeta. Programmet ska även 
beaktas vid beslut och handlingar.

Värdegrund
Det räcker dock inte bara med 
att tala om vad som ska göras. 
En avgörande förutsättning är de 
värderingar och den kultur som 
genomsyrar organisationen. En 

värdegrund som går hand i hand 
med idrotten och föreningslivet.
En idrottsstrategisk grupp 
(ISG) bestående av politiker, 
tjänstepersoner, representanter 
från Katrineholms föreningsliv 
samt Sörmlandsidrotten 
rapporterar till och samarbetar 
med service- och tekniknämnden. 
Uppdraget är att vara 
sammanhållande  och samverkar 
för att planera i arbetat med 
planering och prioritering bland 
de åtgärder som ska genomföras 
och följas upp utifrån det 
idrottspolitiska programmet.

 !
Det här är inte 

bara ett dokument, 
det beskriver en 
värdegrund som 
går hand i hand 

med idrotten och 
föreningslivet.

7
 

Det idrottspolitiska 
programmet är 

indelat i och följer 
kommunplanens 

struktur med sju olika 
målområden. 

233



5

!
Resultatmål
Invånarantalet ska öka till 
minst 35 500 personer vid 
mandatperiodens slut.

Förbättrat företagsklimat.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• Katrineholms 

kommun informerar 
och förankrar det 
idrottspolitiska 
programmet 
hos berörda 
verksamheter och 
samarbetspartners.

• kommunen arbetar 
och tar fram 
en strategi för 
destinationsutveckling.

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. Ett väl 
fungerande förenings- och idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa målsättningar.

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett stort utbud av väl fungerande 
idrottsföreningar och 
anläggningar innebär att alla 
individer erbjuds rika möjligheter 
till meningsfull sysselsättning och 
motion på jämlika villkor. Goda 
möjligheter att utöva sin hobby 
eller idrott är en parameter som 
kan bidra till inflyttning. För att 
idrott och motion enkelt ska kunna 
kombineras med arbetstider, 
pendling eller andra åtaganden 
krävs det också att anläggningarna 
har generösa öppettider.

Evenemang som lockar publik
Större idrottsevenemang ger 
marknadsföring för kommunen 
och dess näringsliv. De lockar 
hit besökare, som kan upptäcka 
Katrineholms möjligheter och 
samtidigt nyttja det lokala 
näringslivet. Det genererar 
intäkter till föreningarna, 
kommunen och näringslivet. 
Elitidrotten utgör en liten del 
av den totala tävlingsidrotten, 
men är ändå av stor betydelse 

för idrottsrörelsen i kommunen. 
Den ger underhållning, inspirerar 
barn och unga att idrotta samt 
skapar förebilder. Framgångsrika 
idrottare bidrar också till att 
marknadsföra och sprida 
kännedom om Katrineholm.
Nu och i framtiden, behövs 
ekonomiska insatser från både 
kommun och näringsliv för att 
idrotten ska kunna utvecklas.

*
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Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

6
Foto: Johan Klinthammar
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Kommunens livsmiljöer ska uppmuntra till lek, rörelse, 
motion och andra hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna 
till spontanidrott ska bejakas. 

Attraktiva boende- 
& livsmiljöer

Framförhållning och/eller 
föreningsmedlemskap ska inte 
vara en nödvändig förutsättning 
för idrott, motion och rörelse. 
Kommunen ska kontinuerligt 
utveckla nya - och underhålla 
befintliga friluftsområden, 
lekplatser och motionsspår. 

Tillgänglighet och utbud
Tillgång och närhet samt 
tillgänglighet till olika 
anläggningar för fysisk aktivitet, 
friluftsliv, bad, bredd- och 
motionsidrott är av avgörande 
betydelse för invånarnas 
möjlighet att nyttja dem. Ett brett 
utbud av idrottsanläggningar, 
föreningar och friluftsmöjligheter 
även utanför tätorten bidrar till 
att hålla landsbygden levande. 
Kommunens anläggningar 
används under skoltid av 
skolorna, samtidigt som 
föreningslivet och allmänheten 
använder dessa under övrig 
tid. Det innebär att det finns ett 
gemensamt samordningsansvar 

för att öka nyttjandegraden. Det 
är viktigt att alla som önskar och 
vill kan delta i föreningsliv och 
idrott, oavsett förutsättningar.

Avgiftsfria fritidsmöjligheter
Tillgången till idrott, motion 
och friluftsliv får inte avgöras 
av ekonomiska eller sociala 
faktorer. Det är därför viktigt 
att ett rikt utbud av avgiftsfria 
fritidsmöjligheter erbjuds både i 
och utanför tätorten. I de fall där 
kommunen måste ta ut avgifter 
ska strävan vara att hålla dessa så 
låga som möjligt.

Synlighet och skyltning
Oavsett hur stort utbud som 
erbjuds och hur stor den 
geografiska spridningen är, så 
kommer människor inte att 
utnyttja möjligheterna om de 
inte kan hitta dem. Kommunen 
ska därför tillhandahålla tydlig 
och väl synlig skyltning till 
olika idrottsanläggningar och 
friluftsmöjligheter. Aktuella 

kartor och vägbeskrivningar 
inklusive information om fysisk 
tillgänglighet ska finnas på 
naturkartan.se/katrineholm. 
Information om de olika 
anläggningarnas öppettider 
och kontaktuppgifter ska finnas 
på kommunens hemsida och  
tydligt framgå i anslutning till 
anläggningarna.

!
Vi ska uppmuntra 

medborgare och besökare 
att ta sig fram med cykel 

eller till fots.

Tryggare offentliga miljöer 
ska skapas. Tillgången till 

idrott, motion och 
friluftsliv får inte avgöras 

av ekonomiska eller sociala 
faktorer. 
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Resultatmål
Tryggare offentliga miljöer.

Resandet med cykel och till fots ska öka.
 
Viktiga aktiviteter under programperioden är...
• kommunen ska fortsätta att skapa förutsättningar för spontanidrott. 

• kommunen ska verka för en levande landsbygd, där alla kommundelar får ta del av 
investeringar och satsningar, som gör idrotten och föreningslivet tillgängligt för alla. 

• alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet 
och tillgänglighetsanpassas där så är möjligt. 

Foto: Hanna Maxstad
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I skolan läggs grunden för en 
hälsosam och aktiv livsstil. Dagens 
och framtidens barn och elever 
ska fortsättningsvis få prova på ett 
brett utbud av olika idrotter och 
motionsformer under sin skoltid. 
Samverkan mellan föreningarna 
och skolan är därför av största 
vikt. Motion och fysisk aktivitet 
bland elever är en bidragande 
faktor för att uppnå skolans 
kunskapsmål. 

Ansvaret för undervisningen 
ligger på skolan men föreningarna 
kan vara en stödresurs. Barn 
och elever ska ha tillgång till 
inspirerande och trygga utemiljöer 
som inbjuder till lek och rörelse. 
Planerad fysisk aktivitet ska finnas 
för alla barn och elever inom 
kommunens verksamheter. Skolor 
och fritidshem ska arbeta för att 
utöka tiden för motion och idrott. 
Syfte är att på ett lustfyllt sätt 
uppnå ökad rörelseförståelse, en 
förutsättning för att kunna uppnå 
ett aktivt liv.

I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och 
idrott. Här läggs grunden för det intresse som i många fall 
vidareutvecklas i föreningslivet. 

En stark & trygg 
skola för bättre 
kunskaper

9 

Resultatmål
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.

Ökad trygghet i skolan.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka 
barns och elevers hälsa och studieresultat.

Viktiga aktiviteter under programperioden är...
• i högre grad få barn, deras vårdnadshavare och 

skolpersonal medvetna om idrottens betydelse för barns 
utveckling och skolresultat.

• stimulera och verka för att barn blir mer fysiskt aktiva och 
får en ökad rörelseförståelse.

• utemiljöerna vid förskolor och skolor ska utvecklas för att 
locka till rörelse och fysisk aktivitet.

• utred möjligheterna till att starta en naturskola/
studiemiljöer utomhus i syfte att ge barn och elever 
möjligheter att upptäcka, uppleva och lära i naturen.  

*
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Barn och unga som har en 
meningsfull fritid löper en lägre 
risk att glida in på en brottslig 
bana eller utsättas för missbruk. 
Föreningslivet och andra sociala 
skyddsnät kan tillsammans fånga 
upp individer som på olika sätt 
mår dåligt.

Demokrati och delaktighet
Många barn och unga får 
en stor del av sin praktiska 
skolning i demokrati i den lokala 
idrottsföreningen. Föreningarna 
har därmed en viktig roll i att 
sprida demokratiska värderingar 
och i att stimulera barn och ungas 
egna aktiva inflytande.

Samarbete för en trygg miljö
Att kommunen, föreningslivet 
och andra aktörer möts och 
samarbetar för att skapa ett 
tryggt samhälle med en bra 
miljö för Katrineholms barn och 
unga är därför mycket viktigt.
Det ska finnas goda möjligheter 
till idrott och motion för alla. 

Genom att säkerställa en god 
tillgänglighet till lokaler och 
anläggningar, och ett utbud som 
passar personer i olika åldrar 
och med olika förutsättningar, 
ska även äldre och personer med 
funktionsnedsättningar erbjudas 
möjligheter till en aktiv fritid.

Fritt från narkotika och doping
Katrineholms kommun står 
bakom den regionala ANDT-
strategin (alkohol, narkotika, 
doping och tobak) med tillhörande 
åtgärdsplan. Även spelmissbruk 
(S) inkluderas i arbetet. Målet är 
ett samhälle fritt från narkotika 
och doping, minskade medicinska 
och sociala skador orsakade 
av alkohol och spel samt ett 
minskat tobaksbruk. Alla ska 
ha möjlighet att växa upp, leva 
och delta i idrott-, fritids- och 
föreningsverksamheter utan 
risk för att skadas till följd av sitt 
eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobak 
och spel.

Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva 
och verka i genom hela livet. Idrotten och föreningslivet 
spelar en viktig roll i att sprida goda värderingar. 

Trygg vård & omsorg 

10

!  
Resultatmål
Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras.

Färre barn och unga 
ska utsättas för risk att 
skadas till följd av eget 
eller andras bruk av tobak, 
alkohol eller narkotika.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• kommunens ska ta 

fram ett exempel på 
en ANDTS-policy som 
föreningarna enkelt 
kan tillämpa i sina 
verksamheter. 

• miljöer där barn 
vistas, exempelvis 
parker, lekplatser, 
idrottsplatser och 
badplatser, ska göras 
rökfria.
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Idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamhet är ett 
viktigt samhällskitt som har stor 
betydelse för folkhälsan, för 
identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en 
bra start i livet. Som en del i 
folkhälsoarbetet ska kommunen 
verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. 
Barn och unga ska prioriteras. 

Barnrättsperspektivet
Idrott, fritid och 
föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas ur ett 
barnrättsperspektiv och följa FN:s 

konvention om barns rättigheter. 
Att ha ett barnrättsperspektiv 
i sin verksamhet innebär 
exempelvis att idrottsföreningars 
styrelseledamöter och 
idrottsledare på olika nivåer 
ska sätta barnet i fokus och 
analysera vilka konsekvenser 
ett beslut eller en åtgärd får för 
ett barn eller en grupp av barn 
för att exempelvis förhindra 
mobbing och utanförskap. 
Barnkonventionen ska betraktas 
som ett förhållningssätt och 
att som ledare utgå från 
barnkonventionens principer, 
tydligt sätta utövarna i centrum 
och lyssna på dem ska ses som 

en möjlighet och ett sätt att 
utveckla verksamheten. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid 
avvägningar och bedömningar 
som görs i de beslutsprocesser 
som på olika sätt påverkar barns 
förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet
Det är angeläget att 
jämställdhetsperspektivet 
integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som 
bedrivs runt om i kommunen. 
Jämställdhet innebär att 
alla, oavsett kön, ges samma 
förutsättningar i den verksamhet 
som bedrivs och att nyttjande av 

Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för 
jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid 
genom hela livet. 

Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv

Foto: Andreas Sander
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anläggningar och ekonomiskt stöd 
fördelas och värderas likvärdigt. 
Det handlar också om normer 
och värderingar. Det är viktigt 
att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns 
olika villkor i sitt idrottsutövande.

Idrotten förenar människor
Oavsett olikheter i språk, kultur 
och etniskt ursprung, kan 
människor idrotta tillsammans. 
Föreningar har därför en särskild 
möjlighet att bidra till integration 
av människor från skilda kulturer, 
i olika åldrar och med olika fysiska 
och psykiska förutsättningar. 
Kommunen och idrottsrörelsen 
kan göra mycket tillsammans för 
att använda idrottens positiva 
kraft för integration. Idrotten 
fungerar som en brobyggare 
mellan människor med olika 
bakgrund.

Vuxna är viktiga förebilder
För att åstadkomma ett väl 
fungerande föreningsliv krävs 
engagerade, kunniga och 
utbildade ledare. För många 
unga är idrottsledaren en av de 
viktigaste vuxna förebilderna. 
Därför är det viktigt att ge dessa 
möjligheter till bra utbildning 
och fortbildning. Välfungerande 
föreningar ger barn och unga 
social gemenskap, samhörighet 
och demokratisk fostran genom 
sin verksamhet. När det gäller 
idrott- och fritidsverksamhet för 
denna målgrupp är det viktigt att 
den förs på en nivå där glädje och 
lek är dominerande inslag. Deras 
behov, synpunkter och önskemål 
är viktiga att ta tillvara. 

Öppen fritidsverksamhet
Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet i 
bostadsområden samt ordna 
och ge stöd till aktiviteter på 
skollov. Det ger barn och elever 

en känsla av delaktighet, goda 
relationer till vuxna och trygga 
platser att tillbringa tiden på och 
utanför skoltid. Variationen på 
fritidsaktiviteterna möjliggör för 
barn och unga att hitta fler och 
nya intressen och utgör även en 
överbryggning och rekrytering in i 
det lokala föreningslivet. 

Lika rättigheter 
Arbetet i Sverige med att 
säkerställa lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsuttryck har skett och sker 
genom en rad insatser inom olika 
delar av samhället. Homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck 
och identiteter (HBTQ) drabbas 
alltjämt av diskriminering och 
andra kränkningar i det svenska 
samhället. Detta är oacceptabelt 
och arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter för HBTQ-personer 
behöver därför stärkas, även 
inom idrott, fritid och föreningsliv.

!
 
Resultatmål 
Fler ska delta aktivt 
i kultur- idrotts- och 
fritidslivet.

Kultur, idrott och fritid ska 
prioriteras.

Jämställda kultur- idrotts- 
och fritidsverksamheter. 

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• att kommunen tar 

fram en plattform 
riktad till föreningar 
där praktisk 
handledning och goda 
exempel samlas. 

• kommunen ska 
skriva avtal med 
Sörmlandsidrotten/
SISU idrottsutbildarna 
för att med deras hjälp 
genomföra kurser 
och utbildningar 
för föreningar med 
syfte att uppfylla 
målsättningarna i 
det idrottspolitiska 
programmet. 

• fortsätta arbetet 
med öppna och 
kostnadsfria 
fritidsaktiviteter som 
genomförs i olika delar 
av kommunen. 

• de verksamheter i 
kommunen som möter 
barn och ungdomar 
ska upprätthålla sin 
HBTQ- diplomering/
certifiering. 

• kommunen stöttar 
föreningslivet med 
föreningsbidrag, 
stipendier, sponsring 
och anläggningar 
och för att ta del 
av föreningsstödet 
ska föreningarnas 
verksamheter präglas 
av det idrottspolitiska 
programmet.
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Katrineholms kommun ska minska energiförbrukningen och 
stödja införandet av miljövänliga alternativ i de kommunala 
verksamheterna. 

Hållbar miljö

Därför sker exempelvis satsningar 
på energieffektiviseringar i lokaler 
och anläggningar och utbyte till 
LED-belysning i elljusspåren.
På senare år har stora 
framsteg gjorts vad det gäller 
att servera klimatsmart mat 
i de kommunala köken. De 
klimatsmarta ambitionerna ska 
vara genomgående också i de fall 
kommunen står för matservering 
vid idrotts- och andra evenemang. 
Kommunen har också ett 
samarbete med Region Sörmland 
om bra mat i de offentliga 
rummen. Det ska vara enkelt att 
göra hälsosamma livsmedelsval 
i exempelvis cafeterior på skolor 
och sportanläggningar.

Miljöutveckling på våra arenor
Katrineholm har i dag 
Sportcentrum som är en av 
Sveriges största samlade 
sportanläggningar och lockar 
nära en miljon besökare per år. 
En del, Backavallen, har unika 
energilösningar vilket har satt 

Katrineholm på världskartan och 
placerat Sportcentrum bland de 
främsta i miljöutvecklingen.
Utvecklingen av Sportcentrum 
ska fortsätta, med syfte att 
kontinuerligt ligga i framkant 
avseende energi och miljö. 
Anläggningen ska kunna tjäna 
som inspirationskälla, både för 
allmänhet och andra aktörer 
inom kommunen men även 
för besökare och intresserade 
utifrån. Genom miljösatsningar 
kan Sportcentrum både bidra 
till en bättre miljö och till att 
marknadsföra Katrineholm.

Nya arenor och nya sporter
Två nya idrottshallar ska 
byggas och fler och nya sporter 
ska ges plats i lokaler och 
på olika anläggningar. Nya 
omklädningsrum ska byggas på 
Backavallen och i samma byggnad 
ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Isytan på Backavallen 
ska moderniseras och kylmedlet 
till isytorna ska bytas ut till ett 

miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska 
anläggas under mandatperioden 
och på längre sikt är målet att 
det ska finnas en plan i varje 
väderstreck. 

 Det ska vara lätt för 
medborgare, besökare och 
medarbetare att göra rätt.

*
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Resultatmål
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler.

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Viktiga aktiviteter under programperioden är...
• kommunen ska minska energiförbrukningen i kommunens idrotts- och friluftsanläggningar. 

• det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, till exempel vid 
arrangemang och läger inom idrott och fritid. 

• kommunen ska planera och projektera för nya lokaler och anläggningar i dialog med 
föreningslivet.

Foto: Josefine Karlsson
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Samverkan är ett av det idrottspolitiska programmets 
ledord. Det genomsyrar även vår organisation.

Attraktiv arbetsgivare 
& effektiv organisation

Katrineholms kommuns bolag 
och förvaltningar ska samverka 
både med varandra och med 
föreningsliv, näringsliv och 
enskilda medborgare – allt med 
syfte att erbjuda kommunens 
invånare ett rikt idrotts- och 
fritids- och föreningsliv. I 
förlängningen ger detta 
förutsättningar för en god 

folkhälsa och rörelseförståelse för 
alla genom hela livet.

Kommunen ska bibehålla 
en effektiv organisation, 
med föreningsservice och 
anläggningsskötsel, för att 
möta föreningars behov 
samt underhålla och utveckla 
kommunens idrottsanläggningar.

!
 
Resultatmål
Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är...
• ett utvecklat 

samarbete mellan 
näringsliv, kommun 
och idrottsföreningar. 

• en idrottsstrategiska 
gruppen arbetar 
mot målen i det 
idrottspolitiska 
programmet. 

• föreningarna bjuds 
in att delta aktivt 
i samråd och i 
frågor som berör 
kommunens utveckling 
och tillväxt.

Foto: Hanna Maxstad
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Beslutshistorik
Gäller från 2013-05-30
Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, § 91

Ändring av kommunfullmäktige
2015-12-14, § 256
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning

Service- och tekniknämnden har det sammanhållande ansvaret för 
programmet och uppföljning kommer att ske i ordinarie budget- och 
bokslutsprocess.

Förverkligandet av programmet görs i samarbete med övriga nämnder 
och bolag i Katrineholms kommun, Sörmlandsidrotten, föreningslivet 
och näringslivet där Idrottsstrategiska gruppen (ISG) har en viktig 
sammanhållande roll. ISG rapporterar till service- och tekniknämnden. 
Förvaltningar som är delaktiga i förverkligandet av programmet 
rapporterar även till sina respektive nämnder i ordinarie budget- och 
bokslutsprocess.  

* 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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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2019-08-29 1 (1)

§ 57 STN/2019:28  730

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Idrottspolitiskt 
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 6/2019.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-
2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden. 
Programmet beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid 
och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och 
handlingar.

Service- och tekniknämnden beslutade 2019-04-11 att skicka förslaget till Idrottspolitiskt 
program 2020-2023 på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten. Remisstiden var den 11 april – 20 juni 2019.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-08-13
 Idrottspolitiskt program 2020-2023
 Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Tjänsteskrivelse 1 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 STN/2019:28 - 730
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:service.teknik@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Engvall
Service- och tekniknämnden

Idrottspolitiska programmet 2020-2023
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till Idrottspolitiskt 
program 2020-2023 och att översända det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 2016-
2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika målområden. 
Programmet beskriver hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas för idrott, fritid 
och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas vid beslut och 
handlingar.

Service- och tekniknämnden beslutade 2019-04-11 att skicka förslaget till Idrottspolitiskt 
program 2020-2023 på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten. Remisstiden var den 11 april – 20 juni 2019.

Ärendets handlingar
 Idrottspolitiskt program 2020-2023
 Inkomna remissvar 2019-04-11 till 2019-06-20

Ärendebeskrivning
Sammanställning av inkomna remissvar

Nedan presenteras en sammanställning av remissvaren i en något förkortad version 
samt service- och teknikförvaltningens ställningstaganden.

Remissvar har inkommit från följande instanser:

 Folkhälsoutskottet
 Bygg- och miljönämnden
 Katrineholms kommunala pensionärsråd
 Bildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Socialnämnden
 Sörmlandsidrotten
 Kulturnämnden
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Tjänsteskrivelse 2 (5)

Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 STN/2019:28 - 730
     

Folkhälsoutskottet

Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunker på förslaget till Idrottspolitiska 
programmet 2020-2023.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt 
eget och överlämnar det till service- och tekniknämnden.

Förvaltningen anser att dokumentet är lättläst och att det har en tydligare koppling 
mellan aktiviteter och Kommunplanens resultatmål än gällande program.

Synpunkter gäller avsnittet Attraktiva boende- och livsmiljöer där det som målsättning 
finns att alla frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet 
och nya anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt gällande byggnormer. Bygg- och 
miljönämnden vill poängtera att tillgänglighetsanpassningar också ska genomföras vid 
de befintliga anläggningarna där så är möjligt. 

Nämnden anser också att det bör finnas mer konkreta aktiviteter som syftar till att öka 
resandet med cykel och till fots samt att avsnittet gällande uppföljning bör 
omformuleras så att det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för uppföljningen.

Katrineholms kommunala pensionärsråd

Pensionärsrådet har lämnat synpunkter och svarar att de i programmet saknar 
skrivningar om äldres idrottande, att ”rörlighet” behövs under hela livet. Dessutom saknar 
de en skrivning om behovet av centralt gym för att ökas äldres styrka och rörlighet.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder det till 
service- och tekniknämnden. Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positiv till 
innehållet i det idrottspolitiska programmet men har några synpunkter. 

En aktivitet i programmet är att få barn, vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om 
idrottens betydelse för barns utveckling och skolresultat. Det framgår däremot inte hur 
denna aktivitet ska bedrivas och vilken tid som ska tas i anspråk. Det är önskvärt att en 
sådan aktivitet är förankrad i den förvaltning det berör innan den stadfästs. När det 
gäller uppdraget att utreda möjligheterna till en naturskola är det önskvärt att det 
framgår att detta bör ske i samverkan med bildningsförvaltningen. 

Ett resultatmål har blivit felaktigt återgivet och att avsnittet ”Ett rikt kultur- idrotts- och 
friluftsliv” skulle kunna kortas ned och vinna på att innehållet beskrivs mer stringent. 
Även om det återfinns i aktiviteterna i sista meningen är det lämpligt att det även i 
löptexten framgår att kommunen ska ställa krav på föreningslivet att leva upp till 
barnkonvention, jämställdhet och värdegrund.
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Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den 
som nämndens egen till service- och tekniknämnden.

Förvaltningen ställer sig positivt till det föreslagna idrottspolitiska programmet och 
betonar särskilt vikten av målsättningen för planperioden om god tillgänglighet till 
lokaler och anläggningar, och ett utbud som passar personer med olika förutsättningar. 
Målsättningen att sträva mot att alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska 
vara inventerade för fysisk tillgänglighet och att nya anläggningar skall 
tillgänglighetsanpasas ses som viktig.

Utöver detta anser vård- och omsorgsförvaltningen att ytterligare stimulans till 
föreningarna kan behövas för att förstärka målsättningen mot en ökad inkludering. 
Förvaltningen föreslår att det kommunala stödet delvis kan bygga på att föreningen kan 
visa på att de bedriver ett aktivt arbete för att erbjuda aktiviteter för personer med olika 
former av funktionsnedsättning. 

I programmet är fokus till stor del på tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet Det lyfts 
även att personer med funktionsnedsättningar erbjuds möjligheter till en aktiv fritid.
Vård- och omsorgsförvaltningen framhåller vikten av att idrottsledare utbildas och får 
kunskap för att kunna leda personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Förvaltningen ger exempel på SISU/Sörmlandsidrotten som kan bistå med detta.

Socialnämnden

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till idrottspolitiskt program 2020-2023. 

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslag till idrottspolitiskt program. Programmet
lyfter fram att alla verksamheter ska verka för en hälsosam livsstil, drogförebyggande
arbete och verka för integration. För att vi tillsammans ska nå den föreslagna
ambitionsnivån anser socialförvaltningen att det är viktigt att fortsätta utveckla och
fördjupa olika samarbetsformer. 

Socialförvaltningen tycker det är positivt att programmet särskilt lyfter upp FNs
konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Många barn och unga lever i 
barnfattigdom och det är därmed väldigt positivt om kommunen kan erbjuda ett rikt 
utbud av avgiftsfria fritidsmöjligheter. Socialförvaltningen ser det positivt att det 
idrottspolitiska programmet lyfter att idrotten förenar människor genom idrotten och att 
föreningar kan bidra till integration av människor från olika kulturer, olika åldrar och 
olika fysiska och psykiska förutsättningar.

Sörmlandsidrotten

Sörmlandsidrotten har tagit del av Katrineholms kommuns förslag till idrottspolitiskt 
program och anser att förslaget till idrottspolitiskt program är genomarbetat och knyter 
an till vision och kommunplan.  Sörmlandsidrotten ställer sig bakom förslaget men har 
några synpunkter.
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Förslaget är allmänt hållet och lämnar stort handlingsutrymme på varje målområde. Det 
innebär att förvaltningen och den idrottsstrategiska gruppen har ett stor ansvar att 
konkretisera varje målområde i aktiviteter och mätbara mål som kan följas upp och som 
leder mot de övergripande målen på varje område. Sörmlandsidrotten föreslår någon 
form av årlig aktionsplan som komplement till programmet.

Det idrottspolitiska programmet spänner över hela kommunens verksamheter och 
fastställs i kommunfullmäktige och därför behöver verksamheterna utanför 
förvaltningens ansvarsområde också ha ett uttalat ansvar för programmets 
genomförande

Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 
service- och tekniknämnden.

Under rubriken idrotten förenar skriver service- och tekniknämnden att föreningar har 
en särskild möjlighet att bidra till integration och att kommunen i samverkan med 
idrottsrörelsen kan göra mycket för att använda idrottens positiva kraft för integration. 
Kulturnämnden delar den uppfattningen men vill också poängtera svårigheterna att 
arbeta med integration. De aktiviteter som Lyckliga gatorna har i samverkan med 
föreningslivet kan vara en väg in till föreningar. En annan väg är att avsätta särskilda 
projektmedel för olika integrationsinsatser kopplade till föreningslivet. 

Kulturnämnden föreslår att införa bidragsformen ”Snabba stålar” även för 
idrottsverksamhet, bidraget ”Snabba stålar” vänder sig till ungdomar som vill genomföra 
ett kulturarrangemang. En tanke är att ett liknande bidrag borde finnas för ungdomar 
som vill arrangera ett icke föreningsanknutet idrottarrangemang.

Förvaltningens bedömning
Titeln på det Idrottspolitiska programmet har kompletterats för att bredda begreppet så 
att fler verksamheter och föreningar ska känna sig inkluderade.

Hälsa och rörelse genom hela livet
Idrottspolitiskt program

I flera av remissvaren, bland annat från Sörmlandsidrotten, finns önskemål och 
kopplingar till mer konkreta aktiviteter. Programmet beskriver vad som ska göras och 
ska ses som ett ramverk och kommer under mandatperioden att konkretiseras. Hur 
programmet genomförs kommer i nästa steg med mer konkreta åtgärder och aktiviteter. 
Den idrottstrategiska gruppen har en viktig roll i det arbetet.

Bygg- och miljönämnden poängterar att tillgänglighetsanpassningar av frilufts- och 
idrottsanläggningar även ska göras vid befintliga anläggningar (inte endast vid 
nybyggnation) där så är möjligt.

Tredje stycket under rubriken Viktiga aktiviteter under programperioden är: på sidan 8 
formuleras därför om enligt nedan
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Alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet 
och tillgänglighetsanpassas där så är möjligt.

Bygg- och miljönämnden föreslår även ett förtydligande av vilken nämnd som ansvarar 
för uppföljning av programmet, vilket har gjorts på sidan 18.

Katrineholms kommunala pensionärsråd saknar skrivningar om äldres idrottande, att 
”rörlighet” behövs under hela livet. 

I första stycket på sidan 4 och in ingressen på sidan 11 och 12 förstärks texten så att det 
tydligare framgår att programmet gäller hela livet.

Bildningsnämnden och dess verksamhet omnämns i programmet. De har en 
betydelsefull roll för att få barn, vårdnadshavare och skolpersonal i högre grad 
medvetna om idrottens betydelse för barns utveckling och skolresultat. För att uppnå 
detta behöver ett arbete planeras, struktureras och genomföras. Former för detta 
kommer att tas fram i samverkan med berörda aktörer under programmets 
genomförande. Detsamma gäller uppdraget att utreda möjligheterna till att starta en 
naturskola.

Vård- och omsorgsnämnden lyfter liksom bygg- och miljönämnden frågan gällande 
fysisk tillgänglighet avseende kommunens frilufts- och idrottsanläggningar. Detta är 
något som ger personer med fysiska funktionsnedsättningar bättre förutsättningar till en 
aktiv fritid. Ej att förglömma är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nämnden 
anser också att ytterligare stimulans kan behövas till föreningarna för att uppnå 
målsättningen om ökad inkludering. Detta är något som redan idag följs upp och 
värderas tillsammans med föreningarna. Föreningar kan få stöd och utbildning av 
SISU/Sörmlandsidrotten i dessa frågor.

Socialnämnden anser att det är viktigt att fortsätta utveckla och fördjupa olika 
samarbetsformer mellan verksamheter och föreningar vilket är en förutsättning för att vi 
tillsammans ska nå den föreslagna ambitionsnivån.

Utöver ovan nämnda justeringar har språkliga justeringar av redaktionell karaktär gjorts 
i programmet.

Den idrottsstrategiska gruppen har tillsammans med service- och teknikförvaltningen 
gått igenom samtliga remissvar.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

251



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 154 KS/2019:195  000

Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för 
Katrineholms kommuns externa webbplatser 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade styrdokument Anvisning för 
Katrineholms kommuns externa webbplats. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahls (V) och Jesper Eks (L) yrkande 
reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att styrdokumentet 
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser borde utgå då det inte längre 
fyller någon funktion. Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att återremittera ärendet 
för förtydligande av bedömningen. Kommunledningsförvaltningen har därefter gjort en 
förnyad bedömning vilken resulterat i en ombearbetning av dokumentet. 

Katrineholms kommun har en ny webbplats i ett nytt publiceringssystem. Det gör att det 
befintliga styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplats behöver 
uppdateras. För den nya webbplatsen har det istället tagits fram ett nytt 
styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats. Utgångpunkten för det nya 
dokumentet är det tidigare styrdokumentet, där det nya dokumentet är mer 
sammanfattat än det tidigare. Det som främst skiljer styrdokumenten åt är att det nya är 
mer kortfattat och övergripande kring lagar, förhållningssätt och organisation. Det äldre 
styrdokumentet innehöll detaljer och riktlinjer som numera finns samlat i en manual för 
webbplatsen.

Förslaget har remitterats till bildningsnämnden, socialnämnden, vård-och 
omsorgsnämnden, viadidakt, bygg-och miljönämnden, kulturnämnden och service-och 
tekniknämnden. 

Vård-och omsorgsförvaltningen lämnade för nämndens räkning synpunkten att 
förvaltningens målgrupp inte berörs och att förvaltningen önskade ett förtydligande 
gällande målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Service-och 
teknikförvaltningen lämnade synpunkten att föreningar kan läggas till listan med 
målgrupper på sida tre av fyra i dokumentet. Övriga nämnder hade inga synpunkter på 
föreslaget dokument. 

Förslaget på reviderat styrdokument har uppdaterats efter inkomna remissvar. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Nu gällande styrdokument
 Förslag på reviderat styrdokument 

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), 
Christer Sundqvist (M) och Jesper Ek (L).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), på återremiss för viss 
omarbetning av dokumentet.

Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning. 
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan 
ställa proposition för förvaltningens förslag. Propositionsordningen godkänns av 
styrelsen.

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-07-04 KS/2019:195 - 000
Nämndadministration

Lix:62 
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen 

Återremitterat ärende- Revidering av 
anvisningsdokument- Riktlinjer för Katrineholms 
kommuns externa webbplatser
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag på reviderat 
styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns externa webbplats. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att styrdokumentet 
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser borde utgå då det inte längre 
fyller någon funktion. Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att återremittera ärendet 
för förtydligande av bedömningen. Kommunledningsförvaltningen har därefter gjort en 
förnyad bedömning vilken resulterat i en ombearbetning av dokumentet. 

Katrineholms kommun har en ny webbplats i ett nytt publiceringssystem. Det gör att det 
befintliga styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplats behöver 
uppdateras. För den nya webbplatsen har det istället tagits fram ett nytt 
styrdokument Anvisning för Katrineholms kommuns webbplats. Utgångpunkten för det nya 
dokumentet är det tidigare styrdokumentet, där det nya dokumentet är mer 
sammanfattat än det tidigare. Det som främst skiljer styrdokumenten åt är att det nya är 
mer kortfattat och övergripande kring lagar, förhållningssätt och organisation. Det äldre 
styrdokumentet innehöll detaljer och riktlinjer som numera finns samlat i en manual för 
webbplatsen.

Förslaget har remitterats till bildningsnämnden, socialnämnden, vård-och 
omsorgsnämnden, viadidakt, bygg-och miljönämnden, kulturnämnden och service-och 
tekniknämnden. 

Vård-och omsorgsförvaltningen lämnade för nämndens räkning synpunkten att 
förvaltningens målgrupp inte berörs och att förvaltningen önskade ett förtydligande 
gällande målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Service-och 
teknikförvaltningen lämnade synpunkten att föreningar kan läggas till listan med 
målgrupper på sida tre av fyra i dokumentet. Övriga nämnder hade inga synpunkter på 
föreslaget dokument. 

Förslaget på reviderat styrdokument har uppdaterats efter inkomna remissvar. 

Ärendets handlingar
 Nu gällande styrdokument
 Förslag på reviderat styrdokument 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-07-04 KS/2019:195 - 000
Nämndadministration

Elvira Fritzell
Utredare 

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt 
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Styrdokument

Riktlinjer för Katrineholms 
kommuns externa 
webbplatser

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, § 33
Gilltighetstid 2019-12-31
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2 (25)
RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-10-20

Beslutshistorik
Antagen av kommunstyrelsen 2009-10-28, § 219

Uppdateringar:
Kommunstyrelsens delegationsprotokoll 2013-01-23, § 4

Ändring kommunfullmäktige
2014-10-20, § 9 (anpassad till styrsystemet)
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1

Informationschefen

Uppföljning
Hur: Dokumentet ska hållas uppdaterat så att det är aktuellt och 

stämmer med organisation, lagar och webbplatsen i övrigt. 
Inhämta erfarenheter och synpunkter från 
förvaltningsredaktörerna. Detta genomförs kontinuerligt med 
avstämning en till två månader innan gilltighetstiden upphör. 
Uppdatering av mindre ändringar sker varje år. Större ändringar 
beslutas av kommunstyrelsen.

När: Detta genomförs kontinuerligt med avstämning en till två månader 
innan gilltighetstiden upphör.

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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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-10-20

 
Innehållsförteckning

Beslutshistorik 2
Förvaltarskap 2
Uppföljning 2
Innehållsförteckning 3
Bakgrund 5
Syfte 5
Mål 5
Målgrupper 5
Avgränsning 6
Tillgänglighetskrav 6
Kommunens webbplatser med särprofilering 6
Halvexterna webbplatser 6
Kampanjwebbplatser och övriga webbplatser 6
Organisation och ansvarsfördelning 7
Beslutsvägar för utvecklingsfrågor 8
Samråd mellan nätverk 9
Så här använder vi Katrineholm.se 9
Startsidan 9
Avdelningssida 10
Vanlig webbsida 10
Relaterade länkar under Mer information 11
Sociala medier 11
Rubriker 12
Innehållsförteckning A-Ö 12
Webbkarta 12
Sökfält 12
Direktadresser eller kortadresser 13
Lättläst 13
Engelska och Google translate 13
Kontakta och öppettider 14
Kontaktruta med automatisk kontaktinformation 14
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-10-20

Ikoner 14
Blanketter och e-tjänster 15
Genvägar 15
Länkar till webbplatser med kommunrelaterad verksamhet 15
Koppling till externa verksamhetssystem 15
Iframes 16
Press 16
Nyhetslista 17
RSS 17
Evenemangssida 17
Formulär för anmälning av evenemang 17
Tipsa en vän 17
Arkivering 18
Statistik 18
Krisruta 18
Telesök 18
Talande webb 19
Designkoncept 19
PUL 19
Bilder 19
Filarkiv 20
Format på bilder 20
Rörliga bilder 20
Ljud och film 21
Typografi 21
Att skriva för webben 21
Vem skriver jag för? 21
Textens utformning 21
Språket på webben 22
Följ skrivreglerna 23
Kvalitetssäkra texterna 24
Framtida utveckling 25
Kompletterande information 25
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-10-20

Katrineholms kommuns externa webbplatser ska vara tillgängliga 24 timmar om 
dygnet med information om den kommunala servicen. Besökarna ska även 
kunna uträtta vissa ärenden via våra e-tjänster.

Bakgrund
I juli 1997 lanserade Katrineholms kommun den första versionen av 
www.katrineholm.se. År 2001 byggdes en webbplats i publiceringsverktyget 
Episerver. För att anpassa Katrineholms kommuns webbplats till nya krav och 
utvecklingsmöjligheter lanseras under 2009 en ny webbplats i Episerver CMS 5. 
I samband med detta uppdateras riktlinjer för webbpublicering.

Syfte
Riktlinjer för webbpublicering är ett styrdokument som gäller för alla 
Katrineholms kommuns externa webbplatser. De ska säkerställa god 
informationskvalitet och service gentemot kommuninvånare och externa 
besökare. De ska också vara ett stöd för dem som skapar nya webbplatser, 
publicerar information och skapar e-tjänster.

Mål
Katrineholms kommuns webbplatser ska underlätta kommunikationen mellan 
kommunen och omvärlden, informera om kommunens olika verksamheter och 
ha en koppling till kommunens sociala medier.

Informationen på webbplatserna ska:

 vara aktuell, tillgänglig och utgå från besökarnas behov 
 vara lätt att förstå och ta del av 
 vara saklig och ge en allsidig bild 
 öka tillgängligheten av kommunal service
 marknadsföra kommunen som besöksmål och etableringsort
 ge förutsättningar för kommunikation och dialog 
 följa Katrineholms kommuns grafiska profil och kommunikationspolicy 
 följa personuppgiftslagen och upphovsrättslagen

Målgrupper
 Kommunens invånare
 Brukare av kommunens tjänster
 Näringslivet och tänkbara företagare
 Turister och besökare
 Nyinflyttade och tänkbara kommuninvånare
 Kommunens anställda och tänkbara anställda
 Studerande 
 Föreningsliv och organisationer
 Beslutsfattare 

260

http://www.katrineholm.se/


6 (25)
RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-10-20

 Massmedier och opinionsbildare
 Andra samverkanspartners

Avgränsning
Riktlinjerna är inte en lathund för hur du ska arbeta i publiceringsverktyget 
EpiServer. De ger heller inte en komplett beskrivning av kommunens skrivregler, 
kommunikationspolicy och grafiska profil. Kompletterande information finns listat 
längst bak i detta dokument.

Tillgänglighetskrav
Katrineholms kommuns webbplatser ska ha fokus på tillgänglighet och 
användarvänlighet. Detta uppdrag ligger i linje med förordningen (2001:526) 
om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken, 
som träder i kraft i Sverige 2010.

Kommunens webbplatser med särprofilering
Webbplatser för Kulturskola, förskola, grundskola och gymnasieskola får ha en 
särprofilering men ska visa en tydlig kommunal tillhörighet. Kopplingen till 
kommunen ska visas genom Katrineholms kommuns logotyp i webbplatsens 
sidfot. Logotypen ska vara länkad till Katrineholm.se.

Webbsidor som utgörs av elevarbeten ska tydligt särskiljas från Katrineholm.se. 
Vid länkning av sådana sidor från kommunens webbplatser ska det tydligt 
framgå att de inte förmedlar kommunal information utan utgörs av elevarbeten.

Halvexterna webbplatser
De webbplatser som ägs gemensamt med annan aktör har egna grafiska profiler 
men måste tydligt ange sin koppling till Katrineholms kommun. Det ska visas 
genom en länk via Katrineholms kommuns logga i webbplatsens sidfot. 
Exempel på en halvextern webbplats är Viadidakt som ägs gemensamt av 
Katrineholms kommun och Vingåkers kommun.

Kampanjwebbplatser och övriga webbplatser
Det kan finnas behov för Katrineholms kommun att upprätta andra webbplatser 
för exempelvis kommunala bolag eller kampanjer (tillfälliga webbplatser). En 
sådan webbplats ska alltid ha en särskild redaktion med systemägare, 
systemansvarig, informationsägare och driftansvarig. 

Kampanjwebbar bör sträva efter att ha en liknande struktur som de övriga 
webbplatserna. En sådan webb kan frångå kommunens grafiska profil, men det 
ska klart framgå att det är Katrineholms kommun som är avsändare. Nya och 
tillfälliga webbplatser upprättas efter samråd med informationschefen på 
kommunledningsförvaltningen.
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Organisation och ansvarsfördelning
Funktioner
Systemägare 
Systemägaren har det övergripande ansvaret för webbsystemen. Systemägare för 
Katrineholms kommuns webbplatser är kommunchefen.

System- och informationsansvarig
Systemansvarig- och informationsansvarig samordnar och utvecklar 
webbplatsen på systemägarens uppdrag. Ansvarar för anskaffning, förvaltning, 
ekonomiska ramar, utvecklingsinsatser, säkerhet och drift, samt för innehåll och 
helhet, styrdokument, utveckling och nya funktioner. Beslutar om vilket 
budskap och vilken profil som gäller. Ser till att riktlinjer och styrdokument 
efterföljs. 

System- och informationsansvarig för Katrineholms kommuns webbplatser är 
informationschefen på kommunledningsförvaltningen. 

Systemförvaltare
Systemförvaltare har det övergripande tekniska ansvaret för webbplatserna. 
Svarar också för säkerhet, drift och underhåll, samt ger råd och stöd i tekniska 
frågor som rör webbsystemen. 
Systemförvaltare för Katrineholms kommuns webbplatser är IT-kontoret på 
kommunledningsförvaltningen.

Webbansvarig
Webbansvarig ansvarar för publiceringsverktyget och därmed webbplatsen. Det 
är webbansvarig som fördelar roller, ger behörighet, lägger till och tar bort 
användare samt bygger upp strukturen på webbplatsen. För halvexterna 
webbplatser och webbplatser med särprofilering inom Katrineholms kommun 
svarar webbansvarig tillsammans med särskilt utsedda administratörer. 

Webbansvarig svarar i samråd med system- och informationsansvarig för att 
riktlinjer och styrdokument efterföljs. Ger stöd, råd, utbildning och behörighet 
till webbredaktörer, samt svarar för uppdatering och utveckling av innehåll och 
funktionalitet på webbplatsen. 

En av informatörerna på informationskontoret är webbansvarig för 
Katrineholms kommuns webbplatser. 
Informationsansvarig på respektive förvaltning
Respektive förvaltnings-/verksamhetschef, eller av denne delegerad person, har 
det övergripande ansvaret för information om förvaltningens verksamhet. 
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Informationsansvarig ska utse en förvaltningsredaktör och en eller flera 
sidansvariga, samt webbredaktörer inom förvaltningen.  

Sidansvarig
Varje webbsida som publiceras på kommunens webbplats kan ha en namngiven 
person som svarar för sidans innehåll. Den personen är sidansvarig. Sidansvarig 
har ett delegerat ansvar för att informationen är korrekt och uppdaterad. 
Personen ansvarar också för att lagar och regler efterföljs. 

En sidansvarig behöver inte också vara webbredaktör. Uppdateringar och 
ändringar kan utföras av en webbredaktör, men det är fortfarande den 
sidansvarige som ansvarar för innehållet. Exempelvis kan en webbredaktör 
hjälpa överförmyndaren att publicera information på dennes webbsidor. Det är 
fortfarande överförmyndaren som är sidansvarig. Sidansvarigs namn kommer att 
stå längst ner på alla kommunens webbsidor.

Förvaltningsredaktör på respektive förvaltning
Förvaltningsredaktören samordnar verksamhetens information och ger stöd till 
förvaltningens webbredaktörer.

Webbredaktör
Webbredaktören svarar för publicering och att sidornas information är korrekt 
och fortlöpande uppdateras. Alla redaktörer svarar för att riktlinjer och 
styrdokument för Katrineholms kommuns webbplatser efterföljs. 
Webbredaktörerna är tillsammans med förvaltningsredaktören sidansvariga för 
sina webbsidors informationsinnehåll.

System- och informationsansvarig har tillsammans med informationskontoret ett 
samordnande ansvar gentemot alla förvaltningar.

Beslutsvägar för utvecklingsfrågor
Webbutvecklingsgrupp
Webbutvecklingsgruppen ansvarar för att driva kommunens webbplatser framåt. 
Gruppen är första instans för webbfrågor som innebär större förändringar på 
webbplatsen. I gruppen ingår webbansvarig, system- och informationsansvarig 
samt systemförvaltare.  

Strategisk kommunikationsgrupp
Vid beslut av större principiell betydelse för webbutveckling ska frågorna 
behandlas i strategiska kommunikationsgruppen. I gruppen ingår 
kommunchefen, förvaltningscheferna på kultur- och turismförvaltningen, 
förvaltningen näringsliv och tillväxt och informationschefen (ordförande för 
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gruppen). Strategiska kommunikationsgruppen kan överpröva 
webbutvecklingsgruppens beslut.

Samråd mellan nätverk
Webbutvecklingsgruppen samråder vid utveckling av bland annat tekniska lös-
ningar och behörighetsnivåer med nätverken kommunikationsrådet, 
förvaltningsredaktörsgruppen och IT-rådet.

Så här använder vi Katrineholm.se
På Katrineholm.se ska samtliga kommunala förvaltningar och enheter ingå i en 
gemensam struktur och layout. Strukturen utgår från ämnesområden och en 
tydlig navigeringsstruktur. Webbplatsen är uppbyggd med besökarens 
perspektiv och inte utifrån förvaltningarnas organisation.

Teknisk specifikation
Katrineholm.se är byggd i publiceringsverktyget Episerver CMS 5.

Startsidan
Katrineholm.se har sju olika huvudområden som nås via förstasidan. 

 Arbete och näringsliv
 Barnomsorg och utbildning
 Boende och miljö
 Hälsa, stöd och omsorg
 Kultur och fritid 
 Om kommunen
 Politik

När du publicerar på webben ska du lägga informationen där den bör ligga i 
strukturen. Fundera på hur en besökare skulle navigera för att hitta rätt 
information. En förvaltning eller enhet kan ha information under flera olika 
ämnesområden. 

På första sidan finns också den mest efterfrågade informationen eller tjänsterna. 
De nås via rullgardinsmenyerna ”Genvägar” och ”Blanketter och e-tjänster”. 
Det finns också tre snabbgenvägar till bibliotek, turistbyrå och press. Målet är 
att besökaren lätt ska navigera rätt via struktur, genvägar och sökfält.

Sökfältet är en väl använd funktion. Här använder vi SiteSeeker som 
sökfunktion. Den är utvecklad så att besökaren kan söka bland all information 
på vår webbplats, både dokument och innehåll på webbsidor. vilket ger 
användarna bättre sökresultat
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Nyhetspalten visar automatiskt nyheter från de olika understartsidorna. Varje 
redaktör kan i redigerarläget välja att kryssa i en ruta för nyheter som ska synas 
på första sidan. 

Evenemangslistan visar de närmast kommande evenemangen eller evenemang 
utvalda av ansvarig redaktör. 

Den stora ytan kan visa en eller fler bilder från Katrineholm. Det kan också visa 
ett bildspel med valfritt antal bilder som byts ut med valfritt tidsintervall. Till 
höger om bilden finns kort information om Katrineholm. Denna yta kan även 
användas i ett krisläge och får då en röd ram runt omkring för att dra till sig 
uppmärksamhet.  

Puffarna används för att lyfta fram en nyhet eller ett evenemang.  Puffarna kan 
vara två små eller en stor. Puffarna administreras av informationskontoret o 
några utsedda förvaltningsredaktörer som exempelvis från kulturen. 
Informationskontoret tar gärna emot tips från övriga redaktörer. 

Avdelningssida
Avdelningssidor som ligger på första nivån under topmenyn hanteras av 
respektive förvaltningsredaktör. Mitt på sidan visas två eller fler bilder som 
slumpas fram. Förvaltningsredaktören ska tillsammans med webbansvarig välja 
vilka bilder som ska visas på denna sida. I de fall där det är två huvudaktörer på 
sidan, till exempel för kultur och fritid, så får man samarbeta över 
förvaltningsgränserna. 

Under bilderna på avdelningssidan finns utrymme för puffar med nyheter eller 
evenemang som berör ämnesområden på understartsidorna. Puffarna hanteras av 
webbredaktörerna. En avdelningssida används i första hand som understartsida. 
Den kan även användas på andra nivåer, som exempelvis för en verksamhet som 
Sportcentrum, Folkhälsan eller Elevhälsan.

I högerspalten finns nyheter och evenemang. De kan även döljas. Om de ska 
döljas kontakta webbansvarig som ändrar det i dynamiska egenskaper. Här finns 
också rullgardinsmenyer för ”Blanketter och e-tjänster” och ”Genvägar”. De är 
kopplade till respektive ämnesområde.

Vanlig webbsida
En vanlig webbsida används för de flesta sidorna på webbplatsen. Redaktören 
kan välja att göra en sidlistning eller skriva vanligt textinnehåll. I högerspalten 
finns en kontaktruta samt utrymme för länkar i högerspalten. 

Vanlig webbsida är uppbyggd med plats för rubrik, ingress, brödtext och even-
tuella bilder. Texterna på informationssidorna ska vara tydliga och skrivna med 
begriplig svenska för att vara tillgängliga. 
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Vi ska sträva efter att göra en text ännu mer lättläst för dem som har svårigheter 
att ta till sig vanliga texter. De texterna skrivs av utbildade webbredaktörer. 
Besökaren hittar lättlästa texter under symbolen för Lättläst under respektive 
webbsida.  Mer om lättläst hittar du under rubriken om Lättläst.

Relaterade länkar under Mer information
I högerspalten finns utrymme för relaterade länkar under rubriken ”Mer 
information”.  Länkarna ska alltid ha en anknytning till informationstexten. 

Alla externa länkar till andra webbplatser ska öppnas i nytt fönster. Länkarna 
ska vara markerade med symbolen för nytt fönster. När vi hänvisar till en extern 
webbplats ska hela namnet på den som står bakom webbplatsen skrivas ut. Skriv 
exempelvis Livsmedelsverket och inte www.slv.se. 

Länkarna ska också ha en alternativtext. Det är den text som syns när man för 
muspekaren över länken. I alternativtexten ska det stå information om länken. 
Alternativtexten ska komplettera länken för att underlätta för exempelvis 
synskadade.

Även dokument ska öppnas i nya fönster och ha en alternativtext. En pdf-fil ska 
vara markerad med symbolen för pdf-fil, då vet besökaren att den öppnas i nytt 
fönster.

Interna länkar ska användas sparsamt. Den nya webbplatsen är uppbyggd med 
en tydlig struktur och har en bra sökmotor som gör det lätt för besökaren att hitta 
rätt ändå. Interna länkar ska inte ha symbolen för att öppnas i nytt fönster.

Viss information behöver visas på fler platser i strukturen. Istället för att göra en 
intern länkning till en sida så kan information hämtas in till den aktuella platsen. 
Mer information om hur det fungerar finns beskrivet i lathunden för 
webbredaktörer.

Sociala medier
Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 
användare att kommunicera direkt med varandra genom text, bild eller ljud. 
Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion och 
användargenererat innehåll och kan används för socialt umgänge, 
nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning 
(National Encyklopedin). 

Bloggar, twitter, facebook och youtube är exempel på sociala medier.

I Katrineholm används idag bland annat facebook, twitter och blogg. Twitter är 
en mikroblogg där man lämnar ett mycket kortfattat textmeddelande, en nyhet 
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eller något annat man vill förmedla. På www.facebook.com/katrineholm.se finns 
kommunen tillgänglig för kommunikation och dialog med kommuninvånarna. 
På www.twitter.com/katrineholm_se visas ett nyhetsflöde från Katrineholms 
kommun. Den som vill läsa kommunchefens personliga kommentarer till det 
som händer i kommunen och vår omvärld kan gå in på 
www.twitter.com/kommunchef.  Kommuns aktivitet på sociala medier finns 
samlat i en lista på www.katrineholm.se/socialamedier. 

Vad det gäller bloggar så finns ingen sidtyp för bloggfunktion på kommunens 
webbplatser. De bloggar som används idag är inlänkade från andra webbplatser 
som tillhandahåller bloggfunktionen. 

Katrineholms kommun är öppen för att prova olika sociala media som ett sätt att 
kommunicera och nå ut till fler medborgare. Alla sociala medier ska dock höra 
samman med den kommunala verksamheten. Till exempel kan en bibliotekarie 
blogga om nya böcker som inkommit till biblioteket. Om en medarbetare ska 
använda något av de sociala medierna måste det ske i samråd med 
medarbetarens chef.

Rubriker
Rubrikerna är viktiga. De ska ge besökaren en enkel och självklar bild för att gå 
vidare i strukturen. Rubriken är också viktig för sökmotorn, tänk därför på hur 
du skriver rubriker och att det som är viktigt finns med i rubriken. En rubrik ska 
vara tydlig, vägledande och inte för lång. En rubrik är också kopplad till 
innehållsförteckningen A-Ö.

Innehållsförteckning A-Ö
Innehållsförteckningen listar webbplatsens sidor sorterade efter sidornas namn i 
bokstavsordning med länk till respektive sida. Redaktören kan välja om bara 
sidor markerade att synas i meny ska visas eller om samtliga sidor ska synas i 
innehållsförteckningen. Besökaren kan navigera mellan olika bokstäver i listan 
genom interna ankarlänkar på sidan. Redaktören anger en rotsida, alla sidor 
under denna rot kan visas i innehållsförteckningen. Tänk på hur du skriver 
rubriknamn.

Webbkarta
Det finns en karta över webbplatsen med länkar till respektive sida som 
återspeglar webbplatsens struktur. Sidor som är markerade att inte synas i 
menyer kommer inte heller att synas i webbkartan.

Sökfält
Det är viktigt med en bra sökfunktion, men det är också viktigt hur vi hanterar 
information som ska användas för sökning. Sökmotorn SiteSeeker söker på hela 
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Katrineholm.se och även de webbsidor som ligger i samma trädstruktur, t.ex. 
Viadidakt och gymnasierna.

Fördelen med denna sökfunktion är att den söker av ord i löpande text från både 
filer och vanliga webbsidor. Det vi behöver tänka på är att komplettera sökord 
med synonymer. Exempelvis kan det i en informationstext berättas om 
förskolan. Men av erfarenhet vet vi att många söker på ord som dagis och 
daghem. Då är de bra som synonymer till sökordet förskola.

Direktadresser eller kortadresser
För att besökarna lättare ska hitta vad de söker kan man använda en 
direktadress. Exempel på en direktadress är www.katrineholm.se/naringsliv. 
Principen är att all verksamhet som tillhör Katrineholms kommun ska 
marknadsföras i kommunens namn. 

För att använda en direktadress ska något av följande kriterier vara uppfyllda:
- Välkänd verksamhet för allmänheten
- Projekt
- Skola 
- Egen anläggning

Lättläst
Lättläst är ett textfält som ersätter sidans ordinarie textinnehåll med en text 
skriven på ett mer lättförståeligt vis. Genom att redaktören lägger till 
informationen i det lättlästa formatet kan besökaren växla sidan mellan de 
format som finns. Vilka sidor som skrivs om till lättläst bestäms gemensamt av 
förvaltningsredaktörer och informationskontoret. Informationskontoret kommer 
så småningom att kunna hjälpa till med att skriva lättläst.

Engelska och Google translate
På Katrineholm.se har vi valt att använda engelska som alternativt språk. 
Tanken är att engelska är ett stort språk som många behärskar. Genom att endast 
använda engelska kan vi översätta ett större antal sidor. Det gör det också lättare 
att hålla språksidorna uppdaterade. 

Webbsidor på engelska representerar ett urval av nyttig samhällsinformation 
med särskild tanke på nyinflyttade och besökare. 

Utöver de sidor vi har översatt på engelska finns möjlighet att översätta hela 
webbplatsen till nästan vilket språk som helst. Det gör besökaren via funktionen 
Google translate. Det finns idag en brist med Google translate och det är att 
översättningarna inte blir de bästa språkmässigt. Vid översättning se 
kommunens upphandlade leverantör för översättningar.
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Kontakta och öppettider
Under ”Kontakt och öppettider” i sidhuvudet finns övergripande information om 
kommunen samt kontaktuppgifter och öppettider till förvaltningarna. Länk till 
synpunktshantering och felanmälan finns också.

Kontaktruta med automatisk kontaktinformation
På vanliga webbsidor har vi en kontaktruta med automatisk kontaktinformation. 
Kontaktrutan kan bestå av två delar. Den översta delen visar förvaltnings- eller 
enhetsinformation och den nedre delen visar kontaktperson. Förvaltningsnamnet 
ska vara länkbart till myndighetsbrevlådans e-postadress. 

Kontaktrutan ska ha följande information:

 Avdelning eller myndighetsnamn som är länkat till e-postsadress
 Postadress 
 Telefon till förvaltningen
 Telefon till växeln

Information för kontaktpersoner består av namn och telefonnummer. E-post till 
kontaktperson är ett valfritt alternativ. Webbredaktören väljer om en 
kontaktperson ska synas i kontaktrutan eller inte.

Kontaktinformation fylls i på en särskild sida för kontaktuppgifter i 
redigerarläget. Den informationen hämtas sedan till kontaktrutan på vanlig 
webbsida. Fördelen är att vi bara behöver fylla i kontaktinformation på ett ställe. 
När vi sedan behöver uppdatera kontaktinformationen visas ändringen på alla 
sidorna som är utpekade för de kontaktuppgifterna.

När besökaren klickar på ”Formulär” i kontaktrutan öppnas ett fält där 
besökaren kan skriva en text och skicka via e-post direkt till kommunens 
myndighetsbrevlåda. All e-post ska enligt kommunallagen läsas varje arbetsdag 
och diarieföras på samma vis som vanlig post.

Ikoner
När vi länkar till en fil på Katrineholms kommuns webbplats ska vi använda de 
ikoner som Funka Nu tagit fram. Ikonerna finns inlagda i EpiServer.  

Ikoners styrka är att de är lätta att känna igen. Här är exempel på ikoner som vi 
använder: 

 Word-fil
Pdf-fil
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Blanketter och e-tjänster
Blanketter och e-tjänster finns samlade på en gemensam sida. Besökaren kan 
dock komma åt dem från respektive understartsida. Under exempelvis Boende 
och miljö kommer besökaren direkt till blanketter och e-tjänster för Boende och 
miljö.

Blanketter ska ha ett enhetligt utseende med kommunens logotyp.  Pdf-filer 
namnas enligt följande modell: lathund-webb-0903.pdf, där 0903 betyder år och 
månad. Undvik å, ä och ö. Länkar till blanketter ska skrivas på följande sätt och 
kommer automatiskt få ikonen för pdf. Se följande länktext (observera att 
länktext inte är det samma som filnamnet):

 Bygganmälan  

Obs! Glöm inte alternativtexten. Det är där vi skriver hur tung sidan är, 
exempelvis Bygganmälan

E-tjänster inom Katrineholms kommun kommer att utvecklas löpande. Med e-
tjänster menar vi de tjänster som kommunen levererar elektroniskt på 
webbplatsen. Exempel på e-tjänster som finns är synpunkter och felanmälan.

Genvägar
Sidor som ska bli genvägar från startsidan bestäms av webbansvarig utifrån mest 
besökta sidor och sidor som vi vill lyfta fram. På varje understartsida finns dock 
möjligheter för redaktörerna att skapa egna genvägar.
Länkar till webbplatser med kommunrelaterad verksamhet
Det finns information som tillhört den kommunala verksamheten men som nu 
kommunala bolag ansvarar för, till exempel KFV Marknadsföring AB och 
Sörmland Vatten AB. 
Det finns också kommunal information som ligger på externa webbplatser, till 
exempel bibliotekskatalogen och lokalbokningen. Utifrån tillgänglighet och ur 
ett användarperspektiv bör kommunens webbplats informera om sådan 
information. Det gör vi genom att ge en kort information om verksamheten och 
sedan en länk till webbplatsen. Länken ska öppnas i nytt fönster.

Koppling till externa verksamhetssystem
Externa verksamhetssystem ska om möjligt integreras på kommunens webbplats 
genom exempelvis Iframes. I annat fall ska det finnas en länk till sidan via mer 
information i högerspalten.

Katrineholms kommun har följande verksamhetssystem som på något sätt är 
kopplade till kommunen webbplatser

 EsMaker, enkät och analysverktyg
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 ViaCompetens, ett webbaserade verktyg för planerande och genomförande 
av utbildningar

 Dexter, inloggningsportal till skola
 Bokningen, bokningssystem där besökaren kan söka lediga tider i 

kommunens lokaler och anläggningar, samt söka i kommunens 
föreningsregister

 Troint, kommunens förtroendemannaregister
 Offentliga jobb
 E-tjänster, med tillgång till inloggning med e-legitimation.

Iframes
En Iframe är en ram som kan användas på den vanliga webbsidan. Med en 
iframe kan en annan webbplats visas inuti den vanliga webbsidan. Exempel på 
sådana kopplingar är kommunens förtroendemannaregister Troint och Offentliga 
jobb. Redaktören anger adressen till den webbplats som skall visas i iframen, 
kontakta webbansvarig för hjälp med denna funktion.

Presentationen av andra system och webbplatser ska i möjligaste mån utformas i 
enlighet med kommunens grafiska profil samt de tillgänglighetskrav som tagits 
fram för IT-baserade funktioner. 

Press
Här finns all pressinformation samlad. Förutom pressmeddelanden finns en 
bildsida och kommunens logotyp för nedladdning både till tryck och till webb. 

Bildsida
En bildsida visar bilder som vi vill sprida till bland annat pressen. På sidan finns 
bilder i olika format samt information om bilderna. Besökaren som tittar på en 
bildsida ser en visningsbild som är anpassad i storlek för att visas på 
webbplatsen samt information om bilden. Bildinformation som hör till bilden 
och visas på bildsidan ska vara bildens namn, bildtext och fotograf.

Bildsidan kan länka till en nedladdningsbar version av bilden som inte är 
anpassad att visas på webbplatsen. Då visas en länk där besökare kan ladda ner 
bilden. Information om bildens storlek utläses automatiskt från den angivna 
bildfilen. Det kan vara en stor bild avsedd för tryck eller ett alternativt format. 

Bildstorleken är begränsad för webbredaktörer. Behöver du publicera 
högupplösta bilder kan du kontakta webbansvarig som har behörighet för detta.

Pressbilder har en egen bildlista med bilder som väljs ut av 
informationskontoret. Vill du komplettera bildlistan med en bild måste du 
kontakta informationskontoret som ansvarar för pressbilderna.
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Ett nytt program för att lättare hantera bilder är inköpt till kommunen. 
Bildbanken heter Image vault och ska implementeras i Episerver. Här kommer 
ytterligare information att kompletteras när det är klart.

Nyhetslista
Nyhetslistan listar nyheter i tidsordning med den senaste först. Listan kan visa 
nyheter från flera olika webbsidor samtidigt. Det finns en nyhetslista inom varje 
huvudområde från toppmenyn. Webbredaktören kan i redigerarläget välja om en 
nyhet även ska synas på startsidan.

RSS
Via RSS kan besökare prenumerera på nyheter från Katrineholm.se. RSS (Rich 
document format Site Summary) är ett standardformat för att leverera 
nyhetsrubriker och sammanfattningar. Besökaren kan bevaka en eller flera 
RSS-kanaler och på ett enkelt sätt få information om uppdateringar utan att 
behöva besöka webbplatsen.

 RSS-källa listar sidor i form av xml som kan läsas av RSS-läsare. Listan 
fungerar på samma sätt som vanlig webbsida.

 RSS-lista läser information från en RSS-källa och presenterar informationen 
i en lista.

Evenemangssida
En evenemangssida kan visas både som en egen sida och i en gemensam 
evenemangslista. Exempelvis har Kultur och fritid en egen evenemangslista som 
visar de egna evenemangen. Ett evenemang kan även markeras att det får synas 
på startsidan och i andra kalendarier. Kulturskolan som har en egen webbplats 
kan välja att låta sina evenemang synas på både den egna webbplatsen och på 
Katrineholm.se. Barnomsorg och utbildning kan också välja att på den egna 
understartsidan visa evenemang från kulturskolans evenemangslista.

Formulär för anmälning av evenemang
Besökarna kan anmäla ett evenemang genom att fylla i ett formulär. Det som är 
speciellt med formuläret för evenemang är att det skapas en opublicerad 
evenemangssida med färdiga uppgifter direkt i EPiServer. I redigerarläget kan 
ansvarig redaktör för evenemang godkänna, publicera och eventuellt flytta 
sidorna för att göra dem synliga för besökarna. Det är evenemangsansvarig som 
kategoriserar och anger om evenemanget ska kunna visas på startsidan.

Tipsa en vän
Tipsa en vän är en funktion där besökaren kan tipsa om en intressant sida på 
Katrineholm.se. Den här funktionen är bra att använda på de flesta sidorna.
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Arkivering
Sidor som ska arkiveras är nyheter och pressmeddelanden. Före 2012, hade vi 
information om att en sida ligger i arkivet visas för besökaren på sidan med 
texten ”Arkiverad sida”. Nu visas inte texten ”Arkiverad sida längre”. 
Arkiverade nyheter sparades i två år och arkiverade pressmeddelanden från 
2009 och framåt. Nu finns ingen begränsad tid. Ändringen beror på att vissa 
sidor finns länkade från bloggar och andra webbsidor på internet. Om en sådan 
sida flyttas eller tas bort bryts länkningen. 

Kallelser och protokoll sparas från år 2007 och framåt. Besökare som önskar 
tillgång till äldre protokoll och pressmeddelanden får kontakta respektive nämnd 
eller kommunarkivet.

Statistik
Vi har statistikverktyget Vizzit på Katrineholm.se. I EpiServers redigerarläge 
kan vi dels gå in på Vizzit denna sida, dels gå in på Vizzits statistiksida för alla 
kommunens webbplatser. Se särskild lathund för statistikverktyget Vizzit.

Krisruta
Vid en kris kan den översta stora ytan på startsidan bytas ut mot en krisruta. Den 
får då en röd ram för att bättre dra till sig uppmärksamhet. Krisrutan får bara 
användas vid allvarligare kriser och kan endast aktiveras av webbansvarig. 

Texten i en krisruta ska vara kort, informativ och tydlig. Därifrån hänvisas 
besökaren till en länk för att läsa mer på en annan webbsida. Denna webbsida 
ska ligga opublicerad på webbplatsen med förberedda texter som kan aktiveras 
beroende på vilken typ av kris det handlar om. För mer information om krisrutan 
kontakta informationskontoret.

Vid en riktigt stor kris kan hela Katrineholm.se bytas ut mot en statisk webbsida 
som pekas ut av IT-kontoret. En sådan webbsida tål många fler samtidiga besök 
än vår vanliga webbplats.

Telesök
I vår "Sök person/avdelning" söker du efter personer som är anställda inom 
Katrineholms kommun (för- eller efternamn eller både och). Du kan också söka 
på titel, avdelning eller förvaltning. 

Personens fasta telefonnummer visas. Om en person inte har något fast 
telefonnummer ringer du till kommunens växel 0150-570 00 som hjälper dig att 
få tag i den du söker. 

Här finner du också e-post och postadress till kommunens anställda.
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Talande webb
Från och med 1 januari 2013 finns möjligheten att lyssna på webbens texter. 
Genom en särskild funktion kan besökaren klicka på ikonen för ”Lyssna” och 
får då texten uppläst av en digital röst.

Designkoncept
Den grafiska designen till Katrineholm kommuns webbplats bygger på att det 
ska vara en modern webbplats. Färgvalet med grått, svart och vitt är avvägda för 
att passa in till logotypens klara färger av gult och rött och svart. 

PUL
Personuppgiftslagen (PuL) ska vi följa i både text och bild. PuL har till syfte att 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling 
av personuppgifter. 

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en 
person. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men 
även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även 
bilder och film innehåller personuppgifter om en person tydligt kan urskiljas. 
Personuppgifter får bara behandlas om samtycke lämnats till det eller om det 
finns stöd i PuL eller annan lag. 

Varje förvaltning har eget informationsansvar och där ingår även PuL. Ytterst är 
det respektive nämnd som är ansvarig om inget annat anges, t.ex. så kan varje 
nämnd utse ett PuL-ombud.

Bilder
Bilder är en viktig del av webbplatsen. Bildmanér och bildspråk ska 
marknadsföra kommunen och gärna fånga en ”Katrineholmskänsla”. De ska 
andas en känsla utifrån Vision 2025, med läge för liv och lust. Hur du på bästa 
sätt ska fånga bra bilder till webbplatsen finns beskrivet i Grafiska profilen och 
varumärkeshandboken för Katrineholms kommun. Bilderna ska fånga 
ögonblicket, det ska hända något, vara rörelse och aktivitet. Det får gärna vara 
närbilder eller detaljer som kan komplettera varandra. 

Bilder ska i första hand visa bilder från Katrineholms kommun. För närbilder 
där omgivning och miljö inte har betydelse, till exempel en hög med böcker, ett 
äpple eller liknande, är det ok att köpa bilder från en bildbank. 

När du väljer bilder måste du tänka på vem som äger upphovsrätten och på PuL 
(personuppgiftslagen). Bilderna ska alltid förses med alt-text. Alt står för 
alternativ text och är det som visas om besökaren av någon anledning inte ser 
bilden. Alt-texten ska ge läsaren relevant information om motivet.  Fotografens 
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namn ska presenteras med bilden. På webbplatsen går det bra att skriva namnet i 
alt-texten, till exempel Ungdomar som spelar musik, foto: Svea Svensson. 

Obs! använd inte stor bokstav, å, ä och ö i bildnamnet. 
Skriv exempelvis på följande sätt om en bild från förskolan Örnen: forskolan-
ornen-0903.jpg där 0903 betyder år och månad. (De senaste 
rekommendationerna är att skriva med bindestreck istället för understreck i 
filnamn.)

Clipart ska inte användas. Tecknade bilder och illustrationer får användas men 
med restriktioner. Kontakta informationskontoret om du vill använda tecknade 
bilder. Använd inte ramar till bilder på webben. Utgå från de standardmått som 
finns angivna. 

Filarkiv
I filarkivet, eller upload-katalogen som det också kallas, lägger vi upp bilder och 
filer. Här finns mappar sorterade efter förvaltning och enhet. Det gör det lättare 
att hålla reda på de bilder och filer som läggs upp. Tänk på att använda ”Sidans 
katalog” när du publicerar enskilda sidor som exempelvis nyheter. När sidan tas 
bort försvinner också bilden. Det underlättar också vid rensning.

Format på bilder
Det är viktigt att alla bilder som ska laddas upp är färdigformaterade i photoshop 
utifrån nedanstående format på bilder. 

Startsidan 

 Huvudbild, 456 x 185 pixlar

 Puffbild liten, 217 x 103 pixlar

 Puffbild stor, 454 x 125 pixlar

Understartsidan

 Huvudbild, 430 x 185 pixlar

 Puffbild, 168 x 103 pixlar

Rörliga bilder
Rörliga bilder, objekt eller andra animationer får inte användas. Om du ändå 
skulle behöva det för något särskilt ändamål, kontakta informationskontoret. 
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Ljud och film
EPiServer har ett inbyggt stöd för att automatiskt spela upp video- och ljudfiler. 
Här är det viktigt att tänka på att personuppgiftslagen, PuL, gäller för filmer 
likväl som för bilder. 

Det finns också möjligheter att visa film på webbplatsen via Youtube. En länk 
till filmens fil bäddas in på en vanlig webbsida i redigerarläget.

Typografi
Linjära typsnitt har bäst läsbarhet på webben. Vi använder Verdana, som är 
anpassat för läsning på skärm. På huvudrubriker används en grad som motsvarar 
14 p och på ingresser och brödtext motsvarande 10 p. Använd de förformaterade 
rubriker som finns. Versaler och kursiv stil ska inte användas eftersom det blir 
svårläst på skärmen. Understrykningar ska inte heller användas i brödtext. 
Endast länkar ska vara understrukna.

Att skriva för webben
Texter som publiceras på Katrineholm.se ska kunna läsas och förstås av en 
mycket bred publik. Man ska inte behöva vara fackexpert eller insatt i 
kommunens organisation för att kunna förstå det som skrivs. Skriv begripligt!
Vem skriver jag för? 
I Sverige finns det många människor som har svårt att läsa och skriva. För att en 
text ska bli begriplig för alla är det viktigt att känna till vilka som kan ha 
problem med läsningen. Skriver vi för dem skriver vi för alla. 

Besökare med ett särskilt behov av ett tillgängligt språk är framför allt: 

 personer med funktionshinder 
 läsovana 
 personer med svenska som andraspråk 
 personer med koncentrationssvårigheter 
 äldre 
 barn 

Tips: Gå in på webbplatsen lix.se. Där kan du testa läsbarheten i den text du 
tänker använda.

Textens utformning
På Katrineholms kommuns webbplatser ska texten ha en tydlig disposition med 
beskrivande rubrik, ingress och styckeindelad text med mellanrubriker. Använd 
rubriker och ingress som finns förformaterade i redigerarläget. Tänk även på att 
vissa texter vi skriver ska andas av visionen; läge för liv och lust. 

Det viktigaste först 
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Disponera texten som om det vore en tidningsartikel. Det viktigaste i texten så 
tidigt som möjligt så att läsaren får klart för sig vilket budskapet är. Av 
ingressen ska textens huvudinnehåll framgå, exempelvis vilken konsekvens ett 
politiskt beslut får eller vilket resultat en utredning kommit fram till. 
Inledningen ska ge svar på så många som möjligt av frågorna: När? Var? Hur? 
Vem? Vad? Varför? 

Rubriker
Beskriv med en tydlig rubrik vad en text handlar om. Skriv inte för långa 
rubriker och använd alltid små bokstäver.  

Ingress
En ingress ska vara en sammanfattning av texten. Den ska vara intresseväckande 
och leda in läsaren i texten.

Skriv enkelt och begripligt
Det är viktigt att vi strävar efter enhetlighet sätt att uttrycka oss och att vi skriver 
enkelt och begripligt. Ta endast med det som är viktigt så att budskapet når 
fram. Det blir mer lättläst om man sätter punkt när man klarat av en tanke 
istället för att krångla till det med kommatecken och bisatser. 

Utredningar, beslutsunderlag, PM och liknande ska inte publiceras obearbetade. 
Det ska vara möjligt att via länkar ta del av informationen i sin helhet, men det 
som först når läsaren ska alltid vara en sammanfattning anpassad för webben.

Tänk på att texten är till för läsaren. Informationen ska vara aktuell, nyttig och 
vara användbar. Fundera alltid över om det finns någon publik för det du tänker 
publicera. Lägg endast ut information som är relevant för mottagaren. För 
mycket information gör det svårare för besökaren att hitta rätt.

Språket på webben
Inbjud till läsning genom att tala direkt till läsaren, gärna i duform. 

Använd enkla ord
Krångla inte till orden med tillägg och förlängningar som inte fyller någon 
funktion. Exempel: skriv frågor inte frågeställningar, skriv problem, inte 
problematik, skriv nu inte i nuläget, skriv sjukvård inte sjukvårdssektorn, skriv 
mål inte målsättning.

Undvik fackuttryck
Använd allmänna benämningar istället för fackuttryck och rak vardagsprosa 
istället för ett byråkratiskt språk. Fackuttryck som inte kan undvikas ska 
förklaras första gången de förekommer i en text. 
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Använd aktiva verb och undvik substantivsjukan
Skriv i aktiv form. Det blir tydligare om man exempelvis skriver Förvaltningen 
börjar utreda… eller Förvaltningen har utrett… än om man använder den 
passiva formen En utredning påbörjas… eller En utredning har gjorts. 
Substantivsjukan undviker man genom att till exempel skriva undersöka istället 
för göra en undersökning.

Följ skrivreglerna
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram Skrivregler, en skrivstandard för 
Katrineholms kommun. De råd och regler som presenteras där gäller naturligtvis 
även språket på webben. En del av rubrikerna nedan anknyter till skrivreglerna.

Tidsangivelser
En tidsrymd kan skrivas antingen med tankstreck eller med tillägget från… till… 
eller mellan… och… Blanda inte ihop de här uttryckssätten. Receptionen är 
öppen från klockan 10 till 12 eller mellan klockan 10 och 12. När vi anger att 
något händer från en viss dag till en annan skriver vi ut hela orden och använder 
mellanslag före och efter tankstrecken. Ex: Utställningen visas måndag – 
onsdag. 

Klockslag
När vi anger klockslag skriver vi bara timtid om alla tider är hela timtal: 
Receptionen är öppen klockan 10 – 12.  Det ska inte stå en nolla framför första 
siffran i ental, t.ex. klockan 9. Om uppgiften däremot innehåller både hela timtal 
och delar av timmar anger vi i samtliga fall även minuttiden, t.ex. Det är öppet 
klockan. 9.15 – 12.00 och 13.00 – 15.30. Observera att vi numera skriver ut 
ordet klockan för att underlätta för person med funktionsnedsättning.

Datum
I löpande text skrivs datumet alltid ut, t.ex. den 31 januari 2009. I datumupp-
gifter ska ordningstal inte markeras med kolon och slutbokstav. Skriv t.ex. 
Utbetalning sker den 27 varje månad, inte … den 27:e….

Förkortningar
Undvik förkortningar av uttryck, namn och benämningar. I de fall du behöver 
använda en förkortning på exempelvis myndigheter eller organisationer som inte 
är allmänt kända ska de förklaras första gången de dyker upp i en text. Skriv 
exempelvis ut hela namnet och sätt förkortningen inom parentes eller tvärtom. 

Siffror
I löpande text skrivs tal till och med tolv med bokstäver. Tal från och med 13 
skrivs med siffror. Om det i samma text förekommer både högre och lägre tal 
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använder man ett konsekvent skrivsätt. Oftast är siffror bäst t.ex. 15 var kallade 
men endast 8 kom. Stora tal delas upp i grupper med tre siffror i varje t.ex. 1 
750, 325 000. Obs! Använd inte ekonomiska fackuttryck som tkr och mkr. Skriv 
istället t.ex. 300 000 kr och 5 miljoner kr.
Använd aldrig procenttecken i löpande text.

Telefonnummer skrivs i grupper: 08-12 34 56, 0150-123 45, 070-123 45 67

Ska, inte skall
Från och med september 2007 skriver regeringskansliet ska i alla offentliga 
texter. Därför skriver även vi ska genomgående.

Stor eller liten bokstav
Egennamn liksom fullständiga namn på myndigheter skrivs alltid med stor 
begynnelsebokstav t.ex. Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun. Samma 
sak gäller vid en sammansättning av ett personnamn eller ett geografiskt namn 
t.ex. Katrineholmsområdet, Nobelfesten.

Ofullständiga beteckningar på myndigheter och liknande skrivs med liten 
begynnelsebokstav i löpande text t.ex. bildningsnämnden, miljöförvaltningen, 
landstinget. Även substantiv som kommer från namn skrivs med liten 
begynnelsebokstav t.ex. katrineholmare eller björkviksbo.

De politiska partierna skrivs numera med stor begynnelsebokstav.

Kvalitetssäkra texterna
Korrekta texter är trovärdiga texter. Det är lätt att bli blind på den egna texten 
även när man är en van skribent. Låt alltid någon korrekturläsa det du tänker 
publicera. 

Gå igenom följande punkter
 Jag har anpassat min text till läsaren
 Min text har ett klart syfte
 Min text har ett ledigt språk
 Min text har god struktur med rubrik, ingress och stycken 
 Det viktigaste kommer först 
 Min text är lagom kort 
 Jag har förklarat svåra ord och begrepp 
 Jag undviker onödiga förkortningar 
 Min text är fri från grammatiska fel eller stavfel 
 Jag gör listor istället för långa uppradningar i texten 
 Jag använder aktiv form när jag skriver 
 Jag har rak ordföljd när jag skriver
 Någon har fått läsa och lämna synpunkter på min text
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-10-20

Framtida utveckling
Arbete med utveckling pågår ständigt. Har du idéer och förslag kontakta gärna 
informationskontoret via infokontoret@katrineholm.se. 

Kompletterande information
Riktlinjerna är framtagna för att vara ett stöd i arbetet med kommunens 
webbplatser. För mer kompletterande information kan du använda följande 
dokument. De finns att ladda ner på kommunikationssidorna på Forum. 

 Lathund för webbpublicering
 Lathund för statistikverktyget Vizzit 
 Skrivregler för Katrineholms kommun
 Kommunikationspolicy
 Grafisk profil 
 Riktlinjer för sociala medier (www.katrineholm.se/socialamedier)

För frågor och hjälp är du välkommen att kontakta informationskontoret.
_________________
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Kommunledningsförvaltningen
katrineholm.se

Anvisning för 

Katrineholms kommuns 

webbplats

Övergripande anvisningsdokument

Giltighetstid 20xx-xx-xx–20xx-xx-xx
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Beslutshistorik
Antagen av kommunstyrelsen 20xx-xx-xx

Ägare1

Kommunstyrelsen

Förvaltarskap2
Digitaliserings- och kommunikationschefen

Uppföljning
Hur: Uppdatera information så att den är aktuell och stämmer med organisation, 

lagar och webbplatsen i övrigt. 

Inhämta erfarenheter och synpunkter från förvaltningsredaktörerna

När: En till två månader innan giltighetstiden upphör. Uppdatering av mindre 
ändringar sker varje år. Större ändringar tas av KS vart tredje år. 

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
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Katrineholms kommuns 
webbplats
Det här är ett styrdokument för Katrineholms kommuns webbplats. Här 
finns syfte, mål och målgrupper för webbplatsen, samt en övergripande 
organisation- och ansvarsfördelning. 

Syfte

Syftet med Katrineholms kommuns webbplats är att erbjuda en hög digital service som möter 
kommuninvånarnas och företagarnas behov samt att marknadsföra en attraktiv kommun för 
nya invånare och företag utifrån kommunens vision 2025 - Läge för liv och lust. Katrineholm ska 
vara en attraktiv kommun med hög digital och tillgänglig service dygnet runt. 

Webbplatsen ska ha:

 målgruppens fokus 
 saklig information med hög nytta
 uppskattade och användarvänliga tjänster
 snabbhet och utseende som stämmer med kommunens vision

Målgrupper
Primära målgrupper:

 Kommunens invånare i stort, primärt
- Vårdnadshavare
- Barn och unga

 Potentiella inflyttare
 Företagare
 Potentiella företagare
 Arbetssökare
 Press och media
 Äldre och personer med funktionsnedsättning
 Föreningar

Sekundära målgrupper:

 Vuxenstuderande (finns på egen webbplats)
 Besökare/turister (finns på egen webbplats)
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Webbplatsens uppbyggnad

Organisationen för Katrineholms kommuns webbplats innefattar Katrineholm.se, samt de 
underliggande webbplatserna Katrineholmsgymnasieskolor.se, och Viadidakt.se.

Tillgänglighetskrav
Webbplatsen är byggd utifrån den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. Det innebär att innehållet och tjänster är tillgängliga 
för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.  

Webbplatsen är byggd för att passa användaren, oavsett vilken enhet som används. 
Utgångspunkten är att användandet sker via mobilen först.  

Kvalitetssäkrade texter och innehåll 
Texter ska skrivas utifrån kommunens skrivregler samt skrivna i klarspråk. Kvalitet och tydligt 
innehåll gäller även för bilder och videor. 

GDPR (The General Data Protection Regulation) 
Varje förvaltning har eget informationsansvar och där ingår även GDPR. Ytterst är det respektive 
nämnd som är ansvarig om inget annat anges. 

Organisation och ansvarsfördelning
Systemägare 
Systemägaren har det övergripande ansvaret för webbsystemen. Systemägare för Katrineholms 
kommuns webbplatser är kommundirektören.

Informationsansvarig på respektive förvaltning
Respektive förvaltnings-/verksamhetschef, eller av denne delegerad person, har det 
övergripande ansvaret för information om förvaltningens verksamhet. 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (1)

§ 155 KS/2019:106  109

Redovisning av obesvarade motioner september 2019 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 18 
september 2019 fanns sammanlagt nio obesvarade motioner.

Den äldsta motionen, ” Motion från Kristdemokraterna om föreningsbidrag och 
delegation”, väcktes i kommunfullmäktige i oktober 2018.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-18
 Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-09-18
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-18 KS/2019:106 - 109
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner september 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade 
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 18 
september 2019 fanns sammanlagt nio obesvarade motioner.

Den äldsta motionen, ” Motion från Kristdemokraterna om föreningsbidrag och 
delegation”, väcktes i kommunfullmäktige i oktober 2018.

Ärendets handlingar
 Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-09-18

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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2019-09-18

Sammanställning över obesvarade motioner

Dnr/Handl Motion Remissinstans Väckt
i KF

Motionär Prel tid för 
beslut i KF

KS/2018:396 AS Motion från Kristdemokraterna om föreningsbidrag 
och delegation

18-10 Marian Loley (KD)
Joha Frondelius (KD)

19-10

KS/2018:474 AS Motion från Centerpartiet om kranmärkt vatten SBF 18-11 Inger Fredriksson (C)
Ann-Charlotte Olsson (C) 
Victoria Barrsäter (C)

19-11

KS/2019:21 AS Motion från Centerpartiet om förtydligande 
skyltning

STF, KULN, SBF 19-01 Ann-Charlotte Olsson (C) 
Victoria Barrsäter (C) 

20-01

KS/2019:42 EF Motion från Vänsterpartiet om att återuppta 
projektet språkvänner

VIAN 19-02 Tony Rosendahl (V)
Thomas Selig (V)
Anita Johansson (V)

19-10

KS/2019:62 ElF Motion från Vänsterpartiet om att 
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

19-02 Thomas Selig (V)
Tony Rosendalh (V) 
Anita Johansson (V)

Senast 
februari

KS/2019:153 Motion från Miljöpartiet om klimatsmart byggande i 
Katrineholm 2.0 

SBF, KFAB, BIM 19-05 Nicklas Adamsson (MP)
Ylva G Karlsson (MP)

Senast i KF 
April 2020

KS/2019:151 Motion från Miljöpartiet om tillgänglig lek i parken SBF och G-D och L-H 
(Skickas till dem efter 
att remissvar 
inkommit)

19-05 Ylva G Karlsson (MP) Senast KF 
April 2020

KS/2019:166 AS Motion från Kristdemokraterna om att det saknas 
möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på 
katrineholm.se

VOF 19-05 Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
Ceith Landin (KD)

20-02

KS/2019:230 AS Motion från Vänsterpartiet om nollvision mot 
vräkning av barnfamiljer

SOC, KFAB 19-06 Thomas Selig (V)
Tony Rosendahl (V) 
Anita Johansson (V)

20-02
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 1 (2)

§ 156 KS/2019:42  659

Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Viadidaktnämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga I.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion 
om språkvänner som utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner”.

Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden som på sitt sammanträde 2019- 08-27 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 
projektet inte kan återupptas i nuläget inom befintlig verksamhet då det inte finns 
tillräckligt med resurser för att starta upp detta. 

Viadidakt informerar även om att de startar upp projekt språkcafé i höst, vilket är ett 
samarbete med familjecentralen där personer ges möjlighet till utbildning samt 
möjlighet till att prata och öva svenska under föräldraledighet.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut 2019-09-11
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-02
 Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V)
 Protokollsutdrag från Viadidaktnämnden, 2019-08-27 § 36
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-08-12

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson 
(C), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (L).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Joha 
Frondelius (KD) bifall till motionen.

Jesper Ek (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2019-09-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation. Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner KSl2Otg:4Z

Majoriteten förslår att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte finns resurser för att
återuppta verksamheten. Samtidigt kan man dock läsa i motionssvaret att man avser att starta
projektet språkcafd i samarbete med familjecentralen. Vi kan konstatera att det tydligen finns
resurser, men endast till projekt som majoriteten föreslår eller förslag som kommer från
oppositionen men som sedan paketeras om och presenteras som majoritetens egna.

Vi yrkade bifall till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

G
Centerpaiiiät

*Enfu**-Tony Rosendahl

Vänsterpartiet

Joha Frondelius KD

Kristdemokraterna

Katrineholm 2519-2Ot9

E
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

     2019-09-11 KS/2019:42 - 659
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:      Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om att återuppta  
projektet språkvänner
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
Viadidaktnämndens yttrande. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-02 KS/2019:42 - 659
Nämndadministration

LIX: 64
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion 
om språkvänner som utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner”.

Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden som på sitt sammanträde 2019- 08-27 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 
projektet inte kan återupptas i nuläget inom befintlig verksamhet då det inte finns 
tillräckligt med resurser för att starta upp detta. 

Viadidakt informerar även om att de startar upp projekt språkcafé i höst, vilket är ett 
samarbete med familjecentralen där personer ges möjlighet till utbildning samt 
möjlighet till att prata och öva svenska under föräldraledighet.

Ärendets handlingar
 Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V)
 Protokollsutdrag från Viadidaktnämnden, 2019-08-27 § 36
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-08-12

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Motionärerna
Akt
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Återuppta projektet språkvänner

Det fanns tidigare möjlighet att bli språkvän i Katrineholm.  Sammanlagt fanns det ungefär 

40 språkvänner i olika konstellationer i Katrineholm och Vingåker. Det innebar att nyanlända 

och personer från Sverige, genom en matchning som sköttes genom Viadidakt, fick en chans 

att träffas och lära känna varandra under avslappnade former.

Verksamheten drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen. Verksamheten skulle 

sedan in under den ordinarie verksamheten och budget i Viaddidakt. Tyvärr har språkväns 

verksamheten av någon anledning lagts ner i Katrineholm.

Det finns många fördelar med språkvänner. Nyanlända får en väg in i det svenska samhället, 

nya vänner, möjligheten att öva svenska och ett rikt kulturutbyte mellan svenskar och 

nysvenskar.

Vi yrkar att:

Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner.

Tony Rosendahl (V)

Thomas Selig (V)

Anita Johansson (V)

Katrineholm 28/1 - 2019
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Viadidaktnämnden 2019-08-27 1 (1)

§ 36 VIAN/2019:23  649

Motion - Återuppta projektet språkvänner 
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen

Reservation
Anita Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Motionen yrkar på att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner som 
drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen under 2015-2016

Ärendets handlingar
 Motion: Återuppta projektet språkvänner
 Tjänsteskrivelse, viadidakt

Yrkanden
Anita johansson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden avslår motionen.

_________________

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2019-08-12 VIAN/2019:23-649 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Petra Kruse 

Viadidaktnämnden

Motion: Återuppta projektet språkvänner 
Förvaltningens förslag till beslut
Att Viadidaktnämnden avslår motionen

Sammanfattning av ärendet
Motionen yrkar på att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner som 
drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen under 2015-2016

Ärendets handlingar
 Motion: Återuppta projektet språkvänner

Ärendebeskrivning
Motion: Återuppta projektet språkvänner

Förvaltningens bedömning
Att projektet språkvänner inte kan återupptas i nuläget inom befintlig verksamhet då 
det inte finns tillräckligt med resurser för att starta upp detta. För kännedom startar 
vididakt upp ett projekt språkcafé i höst i samarbete med familjecentralen för möjlighet 
till utbildning samt möjlighet till att prata och öva svenska under föräldraledigheten.

Petra Kruse
TF Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
KLF
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Interpellation ställd till Bildningsnämndens 
ordförande Johan Söderberg: Uppföljning 
av tecken på hederskulturer bland 
elever som lämnat grundskolan

Katrineholm, 190918 

Det är väl känt att det bland ett flertal av de flyktinggrupper som kommit till Sverige 
de senaste 5-10 åren finns stora inslag av det som vi i Sverige definierar som 
hedersförtryck. Detta förtryck kan ta sig olika former och vara påtagligt i större eller 
mindre omfattning. Det drabbar vuxna som barn, pojkar och män men framför allt 
kvinnor och flickor. 

Flickor, och då framför allt unga flickor, drabbas genom att vuxna utövar en mycket 
stark kontroll över många av deras val i livet; deras klädsel, vilka de tillåts umgås 
med,när och i vilka miljöer de tillåts vistas, men ett av de allvarligare övergreppen 
består i risken att bli bortgift mot sin vilja. Det förekommer att flickor under 
sommarlovet mellan grundskolan och gymnasiet tas hem till ursprungslandet och där 
gifts bort med för dem okända, ofta betydligt äldre män. Hur vanligt detta är bland 
grupper i Katrineholm är för oss Liberaler okänt. 

“Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 
år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.”  1

Således förväntas kommunen ha god kännedom om vad ungdomar gör efter det att 
de lämnat grundskolan även om de inte inlett gymnasiestudier. Därutöver bör 
kommunen rimligen ha minst lika god kännedom om var dessa ungdomar befinner 
sig, för att försäkra sig om att ungdomarnas välmående. Förutom detta primära, bör 
kommunen också fastställa var dessa ungdomar befinner sig för att på så sätt kunna 
försäkra sig om att olika former av ekonomisk bistånd inte betalas under felaktiga 
grunder.  

Min frågor till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) är : 

1. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm vet vi har gått
vidare till gymnasial utbildning, antingen i Katrineholm eller på annan ort?

1

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/ungassysselsattning/kommu
naltaktivitetsansvar.4514.html 
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2. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm har gått vidare 
till arbete – arbetsmarknadsinsatser? Och vilka typer av insatser består dessa 
av? 

 
3. Hur många av de med 2019 avslutad grundskola i Katrineholm saknar 

kommunen kännedom om? 
 

4. Hur följer kommunen upp övergången mellan grundskolan och 
gymnasieskolan för att på ett säkert sätt motverka bl.a. tvångsäktenskap? 

 
 
Katrineholm den 30 september 2019  
 
 
 
 
 
Jesper Ek, Liberalerna 
 

297



Interpellation ställd till Kommunstyrelsens 
vice-ordförande Christer Sundqvist (M): 
Angående kommunens kostnader för 
kollektivtrafik

Katrineholm, 191004

Kollektivtrafiken är en väsentlig komponent för en väl fungerande arbets- och 
bostadsmarknad samt spelar en viktig roll socialt för de utan andra alternativ som 
exv bil. Kollektivtrafiken är dessutom viktig som ett led i att knyta ihop regionen samt 
uppmuntra till ett mer miljövänligt transportalternativ. Men förutsättningar för att 
bedriva en ur samhällsekonomisk perspektiv effektiv kollektivtrafik skiljer sig kraftigt 
åt mellan större och mindre orter såväl som mellan korta och långa avstånd.  

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Katrineholms kommun är hög och nyttan låg. 
Sedan flera år tillbaka har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) flaggat för en 
utveckling av kostnadssidan som inte på något sätt står i paritet till ett ökat resande. I 
många fall utökas trafiken utan någon som helst trafikekonomisk eller 
samhällsekonomisk analys. 

Katrineholms kommuns kostnader för trafiken består av tre direkta delar och en 
indirekt. Den indirekta är den som vi invånare betalar via regionskatten och som i 
huvudsak finansierar mellankommunal trafik som behövs för regionens tillväxt och 
funktion. Exempelvis att det ska gå att, på ett ”enkelt” sätt att ta sig till regionens 
större sjukhus och till annan regional service tillgänglig i någon av våra regionala 
centrumorter. Utöver detta även en viss del till riksfärdtjänst.  

De direkta kostnaderna (för Katrineholm) består av; 

❏ trafikeringskostnader för den linjebundna trafiken inom kommunen,
❏ skolkort till elever för den linjebundna trafiken,
❏ skolskjutstrafik och kommunal färdtjänst.

Färdtjänsten berörs inte här. 

● Kommunens kostnad för den linjebundna trafiken uppgick 2018 till drygt 29
milj kr enligt Sörmlandstrafikens bokslut.

● Kommunens kostnad för elevers skolkort (giltiga i den linjebundna trafiken)
uppgick 2018 till 2,5 milj kr (ca 30% av all biljettintäkt).

● Utöver den linjebundna trafiken tillkommer kostnader för skolskjutstrafiken ca
21 milj kronor  2018.
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Summerar man ovanstående två första poster som avser den linjebundna trafiken 
uppgår kostnaden till drygt 31 milj kr vilket mynnade ut i drygt 670.000 resor 2018. 
Dvs kommunen betalar varje resa med i snitt 46 kr. 

Mina frågor till Kommunstyrelsens vice-ordförande Christer 
Sundqvist är således: 

1. Vad har gjorts och vad kommer kommunen göra för att radikalt minska 
kommunens kostnad för den inomkommunala linjetrafiken? 

2. Vilka krav har ställts och vilka krav kommer kommunen att ställa på den 
regionala huvudmannen för att kunna erbjuda ett samhällsekonomiskt mer 
effektivt trafiksystem inom kommunen? 

 

Jesper Ek, gruppledare Liberalerna. 

 

299



!
Motion om att skapa en vision och strategi för integration i 
Katrineholm 

Arbetslösheten bland utrikesfödda i Katrineholm ligger på 25%. Motsvarande 
siffra för inrikesfödda är 4,7%. Vi har migrationen att tacka för vår 
befolkningstillväxt i kommunen och för att vår arbetskraft ökar, utan migrationen 
skulle vår kommun ha svårt att nå målet om 40 000 invånare 2030. Samtidigt 
redovisar socialnämnden fortsatt skenande underskott där försörjningsstödet är 
en betydande del. Bland våra utrikesfödda finns alltså en stor outnyttjad resurs. 
Det som nu är ett minus i kommunens resultat, skulle kunna generera plus. Det 
som hindrar dessa människor är framförallt språket och bristen på kontaktnät. 
Kommunens nuvarande insatser räcker uppenbarligen inte till med tanke på de 
sjunkande resultaten i SFI och den höga arbetslösheten bland utrikesfödda. Vi 
kan göra så mycket mer. 

På samma sätt som vi jobbar med jämställdhet, skulle vi kunna jobba med 
integration. Tänk om varje beslut i vår kommun hade ett integrationsperspektiv. 

I Järfälla har man tagit fram en vision och en strategi för integrationen . På 1

deras hemsida  förmedlas kontakter mellan nyanlända, företag, föreningsliv och 2

frivilliga. Man har från kommunens sida tagit ansvar och initiativ till ”ett starkt 
och sammanhållet Järfälla”. 

Åre kommun har ytterligare ett exempel på bra integrationsarbete. ”Anledningen 
till att integrationen fungerar är att man medvetet arbetar för att få de 
kommunplacerade flyktingarna att trivas och stanna kvar”, enligt en artikel i den 
lokala tidningen. En uppgift som ålagts en integrationsenhet i kommunen. 
Hälften av alla nyanlända i Åre kommun hade eget osubventionerat arbete efter 
två år. 

Hur vi i Katrineholms kommun ska jobba med integration kan vi få fram genom 
en ordentlig genomlysning, men först måste vi formulera våra mål och lägga 
grunderna i en strategi. 

 https://www.jarfalla.se/download/18.74f0f89216ad21b01452fa5e/1558522760562/vision-1

integration-jarfalla-20170227.pdf 

 https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/integration/integrationsarbetetijarfalla.2

4.13e4e88815ba4a9f2c7eb204.html

Katrineholm den 24/9 2019 Sid !  av !1 2
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Vi i Centerpartiet yrkar därför: 

● att Katrineholms kommun tar fram en vision för kommunens 
integrationsarbete 

● att Katrineholms kommun sätter upp konkreta och mätbara mål 
för integration 

● att Katrineholms kommun därefter arbetar fram en strategi som 
genomsyrar kommunens all verksamhet, för att uppnå målen 

Katrineholm den 24/9 2019 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

Ann-Charlotte Olsson, Centerpartiet 

Claudia Grathwohl, Centerpartiet 

Sten Holmgren, Centerpartiet

Katrineholm den 24/9 2019        Sid !  av !2 2
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Motion om en avgiftsfri kulturskola

I FN:s barnkonvention, artikel 31, så framställs alla barns lika möjlighet till kultur och 
kulturella yttringar som ett mål. Det står ” Konventionsstaterna ska respektera och främja 
barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig 
verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet”. I juni 2018 röstade Sveriges 
riksdag för att barnkonventionen blir svensk lag från 2020. Därför ligger det också rätt i tiden 
för att införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm. 

Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans 
verksamhet oavsett familjens ekonomiska situation. Avgifter för deltagande och hyra av 
instrument ska inte utgöra ett hinder.

Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det 
ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla och en stor avgörande 
tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.

Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges 
möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en 
avgiftsfri kulturskola.

– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha
möjlighet att göra det. För oss är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga,
ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inga barn ska behöva
höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta de lära sig spela musik.

Vi yrkar att:
Kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)

Thomas Selig (V)

Katrineholm 30/9–2019
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-09-05      
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 16 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

/RedigerareNamn/

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2019 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Vid andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

Äldreomsorg - SoL

Särskilt boende 4 (2 kvinnor, 2 män)
Upplysning: Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande. Ett beslut kommer att verkställas 
den 1 september 2019.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS

Bostad med särskild service för vuxna 5 (1 kvinna, 4 män)
Upplysning: En sökande har tackat nej till två erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad 
som ska vara färdigställd under 2020. 
En sökande har skrivit kontrakt 2019-03-15 men inte flyttat in. 
En sökande har tackat nej till ett erbjudande.

Biträde av kontaktperson 3 (3 män)
Upplysning: Ett beslut avser att tidigare kontaktpersonsuppdrag avslutats på enskilds 
begäran. Ny kontaktperson verkställd från 2019-08-12. Ett annat beslut verkställdes 
2019-06-04.

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 
september 2019 till och med den 14 oktober 2022
Kommun: Katrineholm
Parti: Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ny ersättare: Alfandersson
Avgåendeen ersättare: Magnus Esko

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för Lövkojan 
10, Kvarnen – etapp 1, del av fastigheten Lövkojan 10, Katrineholms kommun.
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