
 
Kallelse 1 (1) 

 

Datum  
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-22  

 

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

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 

Tid 2019-08-28 kl. 08:15 

Plats KTS-salen, Vita Huset 

 
Nr Ärende Beteckning 

 
1 

Information 
Kommunstyrelsens verksamhet 

 

2 Pågående viktigare händelser/projekt  
• Fiberutbyggnaden 
• Agenda 2030 
• Mark vid Lövåsen - logistikcentrum 
• Revidering av lokala ordningsföreskrifter  
• Öljaren 

 

3 Avfallsplanen  
   
 
 
4 

 
Ärenden till kommunfullmäktige 
Svar på motion om subventionerade 
lunchkuponger till fattigpensionärer 

 
 
KS/2019:82 

5 Svar på motion om mera motion i tidigare år KS/2018:500 
6 Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument 

för föreningsstöd 
KS/2019:251 

7 Upphävande av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp för Genne 1:6 

KS/2019:242 

8 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

KS/2019:274 

 
 
9 

 
Ärenden till kommunstyrelsen 
Entledigande och val av ledamot, tillika vice 
ordförande, i personalutskottet 

 
 
KS/2019:19 

10 Entledigande och val av ny deltagare, tillika 
ordförande, i Näringslivsrådet 

KS/2019:63 

11 Kommunstyrelsens underlag för övergripande 
plan med budget 2020 

KS/2019:284 

 
 
12 

 
Anmälningsärenden 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
 
KS/2016:27 

13 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings 
cirkulär 

KS/2016:27 

14 Meddelanden KS/2016:27 
 

 
 

Göran Dahlström (S) 
Ordförande 



Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 KS/2019:82 - 709
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen

Svar på motion om subventionerade 
lunchkuponger till fattigpensionärer
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till service-
och tekniknämndens yttrande. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-07-03 KS/2019:82 - 709
Nämndadministration

Lix: 54
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 subventionerade 
lunchkuponger till fattigpensionärer
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Elsie Egestål (SD) har lämnat in en motion om subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen subventionerar lunchkuponger för fattigpensionärer”.

Motionen har skickats på remiss till service- och tekniknämnden som behandlade den på 
sammanträdet den 20 juni 2019 § 45. Service- och tekniknämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen med motiveringen att det idag finns flertalet 
seniorrestauranger där pensionärer äter till ett reducerat pris. Nämnden menar också att 
kommunen inte kan göra bedömning av definitionen fattigpensionär utan priset gäller för alla 
pensionärer.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden 2019-06-20, § 45
 Motion - Subventionerade lunchkuponger för fattigpensionärer

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Motionären
Akt



Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-06-20

§ 45

Yttrande över motion subventionerade lunchkuponger till 
fattigpensionärer (STN/2019:33)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen ska subventionera 
lunchkuponger för våra fattigpensionärer.

Service- och teknikförvaltningens yttrande och bedömning
Kommunen har flera seniorrestauranger som är öppna för allmänheten och där finns 
det möjlighet för alla pensionärer att äta lunch. Dessa finns på Igelkotten, 
Yngaregården, Malmgården och Almgården.
Service- och teknikförvaltningen ansvarar för tillagning av maten på dessa 
restauranger. Fokus är att måltiderna ska vara vällagade och näringsriktiga och att det 
ska vara i en trevlig miljö. Kommunen producerar, serverar och levererar mat med 
omsorg om både människor och miljön. Kommunen kan inte göra bedömning av 
definition fattig pensionär utan priset gäller för alla pensionärer. Därav föreslår 
förvaltningen att avslå motionen. För närvarande är lunchpriset 79 kr för gäst och 62 
kr för pensionär.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-05-09
 Motion subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer 

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Johnny Flemström (SD), Joha Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla 
Wiström.

Förslag och yrkanden
Johnny Flemström (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 
proposition på förvaltningens förslag till beslut och Johnny Flemströms (SD) 
yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, akten



                                                                                       

 
 

     2019-02-19 

 

Motion:  Subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer  

 

Våra fattigpensionärer har det ganska svårt med att få pengarna att räcka till. De har arbetat 

och betalat skatt hela sitt liv och borde kunna leva ett värdigt liv med trygghet och möjlighet 

till näringsrik mat alla dagar.  

För äldre är det extra viktigt att få i sig näringsrik mat men med låg inkomst kan man tvingas 

välja bort exempelvis grönsaker, och på så sätt ej få i sig tillräckligt med näringsämnen.  

Större delen av våra fattigpensionärer är ensamstående och det är lätt att förstå att de blir 

isolerade i sin ensamhet. Ett besök på restaurang Igelkotten skulle kunna bryta den 

isoleringen och nya kontakter knytas. Genom att subventionera lunchkuponger kan vi lösa 

både näringsfrågan och isoleringen.  

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att kommunen subventionerar lunchkuponger för våra fattigpensionärer. 

 

  

Elsie Egestål 

SD Katrineholm  

 

 



Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-13 KS/2018:500 - 629
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen

Svar på motion om mera motion i tidigare år
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 
till bildningsnämndens yttrande. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-07-03 KS/2018:500 - 629
Nämndadministration

Lix: 50
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 mera motion i tidigare år
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en motion som 
utmynnar i följande yrkande:

”Att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid.
Att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat daglig rörelseaktivt rastliv”.

Motionen har skickats till bildningsnämnden som behandlade den på sammanträdet den 11 
juni 2019 § 33. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
bland annat med motiveringen att enligt ett regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i 
idrott och hälsa i grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019 samt att planerad fysisk aktivitet är 
satsningar som finns med i Katrineholms kommunplan 2019-2022. 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag bildningsnämnden, 2019-06-11 § 33
 Motion – Mera motion i tidiga år

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Motionärerna
Akt



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2019-06-11   16 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 33 

Förslag yttrande motion om mera motion i tidiga år  
(BIN/2019:25)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Alexander Forss (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat in en 
motion om mera motion i tidiga år.  
De yrkar på: 
• att alla kommunala skolor ska införa mer frekvent rörelse och idrott på skoltid 
• att alla kommunala skolor inför ett mer organiserat dagligt rörelseaktivt rastliv 
 
Skolverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag gällande mer rörelse under 
skoldagen. Enligt förslaget förslås att skrivningen om daglig fysisk aktivitet 
tydliggörs och blir mer konkret i läroplaner.  
 
Enligt tidigare regeringsbeslut ska en utökning av 100 timmar i idrott och hälsa i 
grundskolan träda i kraft den 1 juli 2019. 
 
Kommunplanen 2019-2022, i kapitel ”En start och trygg skola för bättre kunskaper”, 
lyfts satsningar på mat och hälsa för goda studieresultat fram. Inspirerande och trygga 
utemiljöer och planerad fysisk aktivitet är andra satsningar som beskrivs. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion ”Mera motion i tidiga år” 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD) och Johan 
Söderberg (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2019-06-11   17 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Alexander Forss (KD) förslag och bildningsförvaltningens förslag 
mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens 
förslag. 
____________________ 
 
 
 
 

 
 
  



 



Tjänsteskrivelse 1 (1)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-07-04 KS/2019:251 - 000
Nämndadministration

LIX: 53
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 

Giltighetstid för anvisningsdokument- 
Anvisningsdokument för föreningsstöd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokument 
Anvisningsdokument för föreningsstöd förnyas till och med år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en översyn 
av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av respektive 
styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.  För styrdokument 
Anvisningsdokument för föreningsstöd har bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör 
förnyas. 

Ärendet har varit på remiss hos föreningsservice, socialnämnden, kulturnämnden och service-
och tekniknämnden. Service-och tekniknämnden var den enda av remissinstanserna som 
lämnade synpunkter. De förändringar som gjorts är av redaktionell karaktär och är 
markerade rött i framtaget förslag till revidering för styrdokumentet.  

Kultur-och turismnämnden har ersatts med kulturnämnden. För genusmedvetenhet så har 
Flickor och pojkar har ersatts med barn och unga. I meningen där det står att ”Verksamheten 
ska inte…” har narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS) lagts till. Meningen ”Ett 
bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubventioner eller 
hyresbefrielser” har strukits då detta inte längre är aktuellt.   

Ärendets handlingar
 Nu gällande Anvisningsdokument 
 Förslag på revidering för Anvisningsdokument  
 Vård-och omsorgnämndens remissvar
 Socialnämndens remissvar
 Föreningsservice remissvar
 Service-och tekniknämndens remissvar

Elvira Fritzell
Utredare 

Beslutet skickas till:
Akt
Socialnämnden; Service-och tekniknämnden; Föreningsservice;
Kulturnämnden; Vård-och omsorgsnämnden



FÖRSLAG        Styrdokument

Anvisningsdokument för 
föreningsstöd

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § 33
Giltighetstid 2016-05-16 – 20xx-xx-xx



2 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Gäller från 2014-11-17

Antagen av kommunfullmäktige 
2014-11-17, § 20

Ändring av kommunfullmäktige
2016-05-16, § 74
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)
20xx-xx-xx, § xx(förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Kontroll mot berörda förvaltningar en gång per år.

När: 

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



3 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

 
Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd
Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva 
föreningar som ger energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och 
aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition.
Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. 
Föreningslivet har en betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera flickor 
och pojkar barn och unga skapar föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. 
Samarbete mellan kommun och föreningar är ett nyckelord.
Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat 
bidragsgivning. Styrande för föreningsbidragen är Vision 2025 och 
kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen uppmana föreningarna att 
arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt 
barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund 
av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, 
socioekonomisk status, åsikt eller kön får inte förekomma. Verksamheten ska 
inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger, alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS). 
Målsättningen med stödet till föreningslivet är:
• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv
• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer
• Uppnå en bättre integration
• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa
• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten 
för deltagande
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor
• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt
• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

Ansvariga nämnder 
Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med 
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning 
varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som 
bedriver verksamhet för utsatta grupper.
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens 
målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar 
eller organisationer som bedriver verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning eller pensionärer.



4 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer, som bedriver verksamhet inom idrott eller annan 
ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är kulturföreningar, vilka behandlas 
inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. Inom service- och 
tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler.
Kultur- och turismnämndens Kulturnämndens föreningsbidrag ska stödja det 
lokala kultur- och föreningslivet för att skapa förutsättningar till att kommunen 
har en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar 
med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och 
för barn och unga.

Föreningsregistrering
För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen 
är öppen för alla, demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms 
kommun. Föreningen ska ha styrelse, stadgar, organisationsnummer och 
medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha minst 10 
medlemmar.
Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med 
stadgar och protokoll från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till 
kommunens föreningskonsulent på Service- och teknikförvaltningen.
Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens 
föreningsregister och blir synbar på kommunens webb www.katrineholm.se. 
Registrering sker löpande under året.
Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, resultat och balansräkning, revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till Service- och teknikförvaltningen. 
Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret om 
förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas 
bort ur registret.
En registrerad förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag.

Bidragsberättigad förening
För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska 
vara registrerad i kommunen eller bedriva verksamhet i Katrineholm. Undantag 
från detta gäller vissa bidrag som handläggs av kultur- och turismnämnden 
kulturnämnden.
En arbetsgrupp som består av representanter från kultur- och turismnämnden 
kulturnämnden, service- och tekniknämnden och eventuell tjänsteman, samt 
även en representant från vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då 
det gäller förening med verksamhet inom deras respektive områden, ska fungera 
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ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

som stöd och rådgivande till föreningskonsulentens bedömning av om en 
förening ska anses berättigad att söka bidrag.

Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en 
genusmedveten styrning i kommunen. Ett bidrag kan vara som kontant stöd, 
men även i form av hyressubvention eller hyresbefrielse.

Granskning
Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper 
och redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande 
nämnd.

Övrigt
Specifika riktlinjer för föreningsstöd finns inom respektive nämnd. 

_________________



Styrdokument

Anvisningsdokument för 
föreningsstöd

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, § 33
Giltighetstid 2016-05-16 – 2019-12-31



2 (5)
ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-05-16

Beslutshistorik
Gäller från 2014-11-17

Antagen av kommunfullmäktige 
2014-11-17, § 20

Ändring av kommunfullmäktige
2016-05-16, § 74
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Kontroll mot berörda förvaltningar en gång per år.

När: 

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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ANVISNINGSDOKUMENT FÖR 
FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-05-16

 
Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd
Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva 
föreningar som ger energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och 
aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition.
Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. 
Föreningslivet har en betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera flickor 
och pojkar skapar föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. Samarbete 
mellan kommun och föreningar är ett nyckelord.
Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat 
bidragsgivning. Styrande för föreningsbidragen är Vision 2025 och 
kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen uppmana föreningarna att 
arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt 
barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund 
av ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, 
socioekonomisk status, åsikt eller kön får inte förekomma. Verksamheten ska 
inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och droger.
Målsättningen med stödet till föreningslivet är:
• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv
• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer
• Uppnå en bättre integration
• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa
• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten 
för deltagande
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor
• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt
• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

Ansvariga nämnder 

Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med 
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning 
varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som 
bedriver verksamhet för utsatta grupper.
Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens 
målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar 
eller organisationer som bedriver verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning eller pensionärer.
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FÖRENINGSSTÖD
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-05-16

Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja 
föreningar/organisationer, som bedriver verksamhet inom idrott eller annan 
ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är kulturföreningar, vilka behandlas 
inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. Inom service- och 
tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler.
Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag ska stödja det lokala kultur- och 
föreningslivet för att skapa förutsättningar till att kommunen har en bred och 
varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar med utåtriktad 
verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och för barn och 
unga.

Föreningsregistrering

För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen 
är öppen för alla, demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms 
kommun. Föreningen ska ha styrelse, stadgar, organisationsnummer och 
medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha minst 10 
medlemmar.
Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med 
stadgar och protokoll från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till 
kommunens föreningskonsulent på Service- och teknikförvaltningen.
Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens 
föreningsregister och blir synbar på kommunens webb www.katrineholm.se. 
Registrering sker löpande under året.
Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan, resultat och balansräkning, revisionsberättelse och 
årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till Service- och teknikförvaltningen. 
Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret om 
förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas 
bort ur registret.
En registrerad förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag.

Bidragsberättigad förening
För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska vara 
registrerad i kommunen eller bedriva verksamhet i Katrineholm. Undantag från 
detta gäller vissa bidrag som handläggs av kultur- och turismnämnden.

En arbetsgrupp som består av representanter från kultur- och turismnämnden, 
service- och tekniknämnden och eventuell tjänsteman, samt även en representant 
från vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då det gäller förening med 
verksamhet inom deras respektive områden, ska fungera som stöd och 
rådgivande till föreningskonsulentens bedömning av om en förening ska anses 
berättigad att söka bidrag.
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2016-05-16

Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en 
genusmedveten styrning i kommunen. Ett bidrag kan vara som kontant stöd, men 
även i form av hyressubvention eller hyresbefrielse.

Granskning

Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper 
och redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande 
nämnd.

Övrigt

Specifika riktlinjer för föreningsstöd finns inom respektive nämnd. 
_________________
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggandsförvaltningen 2019-08-19 KS/2019:242 - 349
     

LIX:51
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

Eva Frykman 
Kommunstyrelsen 

Upphävandet av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp för Genne 1:6
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget att exkludera 
fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten).

Vidare uppdras kommunstyrelsen att uppdatera kartan för verksamhetsområdet i enlighet 
med ovan fattat beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Katrineholm vatten och avfall AB har inkommit med ett protokoll från sitt 
styrelsemöte den 12 juni 2019. Enligt paragraf 9 i protokollet har styrelsen fattat beslut 
gällande borttagandet av verksamhetsområdet Genne 1:6. 

Fastigheten ifråga ligger inom beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp men 
fastighetsägaren har lämnat in en anmälan om inrättandet av enskild avloppsanläggning. I 
samband med detta har Sörmland Vatten yttrat till samhällsbyggnadsförvaltningen att med 
hänsyn till fastighetens belägenhet borde denna inte inrymmas i verksamhetsområdet. 

Styrelsen beslutade under mötet att för egen del ställa sig bakom förslaget att exkludera 
fastigheten Genne 1:6 från verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spill och dagvatten) 
samt föreslår att Katrineholms kommunfullmäktige fattar samma beslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande synpunkter: 
Enligt 9 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får verksamhetsområdet inskränkas så 
att det inte omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas 
med hänsyn till skyddet för miljö eller människors hälsa. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att fastigheten Genne 1:6 som är 
belägen långt från övrig bebyggelse har förutsättningar att att ordna vattenförsörjning och 
avloppsrening genom enskild anläggning. Tillstånd för inrättande av avloppsanordning på 
fastigheten har lämnats 2019-06-12. Avloppsreningen ska enligt tillståndet uppnå hög 
skyddsnivå med hänvisning till fastighetens nära läge till ytvatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att fastigheten undantas från 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kartan över verksamhetsområdet behöver 
uppdateras så att den överensstämmer med beslutet.

Ärendets handlingar
 Protokoll styrelsemöte Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2019-06-12

Eva Frykman
Avdelningschef miljö

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-02 KS/2019:274 - 000
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

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020. Fullmäktiges 
sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 16 november då 
sammanträdet börjar klockan 08.30.

2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till nämnderna att anpassa sina 
sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, 
internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt 
delårsrapport kan ske i enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen under 2020. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 
med undantag för den 14 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 
10.00.

2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter 
sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder 
kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar. 

Kommunstyrelsen
                   

Kommunfullmäktige    
           

Ärende

20 januari
29 januari             24 februari
26 februari              16 

mars                          
KS årsredovisning 2019

25 mars         20 
april                             

Årsredovisning 2019, KS 
internkontrollrapport

29 april                 18 
maj                              

KS planeringsdirektiv 2021, KS 
nämndernas internkontrollrapport

27 
maj                      

15 
juni                             

KS tertialrapport

17 juni                   24 augusti                
26 augusti 21 september       KS underlag för övergripande plan med 

budget 2021-2023
30 september   KS egen delårsrapport
14 oktober 19 oktober                     Delårsrapport hela kommunen
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-02 KS/2019:274 - 000
Kommunstyrelsens kansli

28 oktober            16 
november                    

Övergripande plan med budget 2021-
2023

25 november       14 december
16 december KS plan med budget 2021      

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till 
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Årsredovisningen för 2019 1 mars 
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars 
Underlag för övergripande plan 31 augusti  
med budget 2021-2023  
Delårsrapport för 2020 30 september

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akt
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-14 KS/2019:19 - 111
Kommunstyrelsens kansli

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski
Kommunstyrelsen

Entledigande och val av ledamot, tillika 
vice ordförande, samt ny ersättare i 
personalutskottet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Christer Sundqvist (M) från uppdraget som ledamot 
och vice ordförande i personalutskottet. Helena Gärtner (M) (i nuläget ersättare) utses till 
ledamot och vice ordförande. Christoffer Öqvist (M) utses till ny ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Christer Sundqvist (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
personalutskottet. 

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:
Sundqvist
Gärtner
Öqvist
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-07-05 KS/2019:63 - 001
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

Entledigande och val av deltagare, tillika 
ordförande, i näringslivsrådet 2019-2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Lars Härnström (M) som deltagare, tillika 
ordförande, och utse Christer Sundqvist (M) som ny deltagare och ordförande i 
näringslivsrådet fram till och med år 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019 att inrätta ett näringslivsråd för perioden 
2019-2022. Deltagarna utsågs för perioden 2019 – 2020. Lars Härnström (M) har nu begärt 
entledigade från näringslivsrådet. Christer Sundqvist (M), föreslås utses i hans ställe.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Lars Härnström 
Christer Sundqvist
Troman
Akt
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-22 KS/2019:284 - 042
Ekonomi- och personalavdelningen

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /HandläggareAdress/ Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:susanne.sandlund@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen

Nämndens underlag för övergripande plan med 
budget - kommunstyrelsen 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer det förslag till nämndens övergripande plan med budget 
2020-2022 som avser kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram 
ett förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 för 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta 
beredningsprocessen.

Ärendets handlingar
 Nämndens underlag för övergripande plan med budget – kommunstyrelsen 2020-

2022

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Inledning
Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. 
Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, 
arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. 
Katrineholm – Läge för liv & lust 

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda 
arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala 
verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte kan delegeras till annan nämnd.
För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, 
upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och löneadministration, 
kommunikation och marknadsföring, turism, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- 
samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt folkhälsoarbete samt effektivisering av 
administrationen. Inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde ligger också Kontaktcenter, en 
mötesplats där invånare och besökare kan få hjälp med kommunala ärenden och konsumentvägledning.
Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar är fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska 
näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv 
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler 
företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i 
samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till 
att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, 
nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga 
planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling.
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Mål och förutsättningar
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förutsättningar
Fler katrineholmare samt växande och breddat näringsliv
Den höga efterfrågan på bostadsbyggande och mark har inneburit en god befolkningstillväxt och 
företagsetableringar. Tillgången på bostäder och etableringsmark är avgörande för att behålla den goda 
utvecklingen. Arbetet med att ta fram fler tomter för attraktiva boenden och ytterligare mark för etableringar 
är prioriterat.
Planberedskapen har ökat genom att flera planer antagits för bostäder företags- och 
verksamhetsetableringar. Den höga efterfrågan innebär att det finns ett behov av att ta fram ytterligare 
planer på olika platser i staden och på landsbygden.
Bygglovsverksamheten i Katrineholm upplevs av företagen hålla en hög servicenivå och hamnade på plats 
fyra av 154 medverkande kommuner i 2019 års Insikts-mätning och på plats två i mätningen bland 
kommunerna inom Stockholm Business Alliance (SBA). Målsättningen för 2020 är att utveckla servicen till 
både privatpersoner och företag som kommer i kontakt med kommunen i samband med 
bygglovsansökningar och miljöärenden. Det kommer att ske genom en god dialog med sökande, löpande 
uppföljning av handläggningstid, lösningsfokuserat förhållningssätt samt återkommande träffar med 
kontrollansvariga och verksamhetsutövare.
För att stärka förutsättningarna för en levande landsbygd med naturliga mötesplatser, ska servicepunkterna 
utvecklas. Genom servicepunkterna finns möjligheten att ge invånarna god information om kommunens olika 
verksamheter.
Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är ett strategiskt viktigt område för att skapa förutsättningar för 
nyetableringar av logistikverksamheter. Utvecklingen av tåglinjer såväl inom landet som mellan Sverige och 
Europa, har resulterat i avtal med tågoperatörer. Arbetet kräver ett långsiktigt förhållningssätt och måste 
bedrivas målinriktat. Logistikcentrum kommer att utvecklas genom ett samarbete med GDL Transport AB, 
som är ett företag som erbjuder tjänster inom transport, maskin och logistik. Med fokus på att säkerställa 
goda tågförbindelser och avgångstider stärks möjligheten för tillväxt i Katrineholms kommun. Arbetet sker i 
samverkan med Region Sörmland och Trafikverket samt genom deltagande i planeringsnätverk. Under år 
2020 förväntas svar från Trafikverket gällande framtida satsningar på utbyggnad av stambanan och området 
vid KLC.
Mark och Exploatering
Under år 2020 kommer exploatering att ske av Lövåsen-Finntorp genom anläggning av infrastruktur och 
genom att skapa nya säljbara ytor.
Under 2019 påbörjades en ny plan för kommunens ägda mark inom området KLC-Laggarhult. Ytan är 
beräknad till 180 000 kvadratmeter. Planen kommer att inriktas mot logistik. Arbetet kommer att löpa under 
åren 2020-2022 och tillgodoser framtida etableringsbehov.
Tillsammans med Finja Betong och Tekniska Verken ska under år 2020 detaljplanen för området vid 
Kerstinboda, total yta på 150 000 kvadratmeter med inriktning på Industri och logistik, tas fram och 
färdigställas. Under senare delen av 2020 planeras ny infrastruktur för området.

Näringsliv
En gott samarbete med näringslivet och ett proaktivt arbete för att hitta nya etableringar är några av 
förutsättningarna för att öka tillväxten och ge möjlighet till fler arbetstillfällen.
Samverkan sker genom kontinuerliga möten i Näringslivsrådet. Genom rådet och i nära samarbete med 
näringslivet drivs samtidigt olika projekt som till exempelvis sport/föreningsturism och kompetensförsörjning. 
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Under året kommer också Citysamverkan att göra en nystart.
Företagsbesöken genomförs enligt samverkansprogrammet och vår- och höstbufféerna kommer att 
arrangeras också under år 2020.
Under år 2019 startades destinationsutveckling upp och fortsätter under år 2020 i samverkan med 
destinations-, affärs- och marknadsutvecklingsbolaget STUA samt KFV-marknadsföring.

Nämndens resultatmål 2020-2022

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut
KS, BMN
Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, KIAB
Växande och breddat näringsliv
KS
Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN
Fler arbetstillfällen
KS
Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Förutsättningar
Ökat bostadsbyggande
I översiktsplanen är målet att det fram till 2030 ska byggas 4 000 nya bostäder, varav 1 000 på 
landsbygden. Under perioden 2015-2018 har det skett en nybyggnation av 483 stycken lägenheter i form av 
flerbostadshus och småhus och i varierande upplåtelseformer. Därutöver har det tagits fram planer för cirka 
750 nya bostäder. Under 2019 pågår det byggnation av ytterligare cirka 200 nya lägenheter inom stadens 
centrala områden och ett nytt äldreboende om 96 lägenheter. Aktualitetsprövningen av översiktsplanen 
beräknas vara klar under 2019. Den kommer visa om en ny översiktplan ska tas fram.
Under år 2020 planeras för en uppdatering av Bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet är ett 
strategiskt dokument som utgår från översiktsplanen och de bostadspolitiska målen (Lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383). Arbetet är resurskrävande och kommer att kräva 
tillfälligt stöd under genomförandet.
Det är god fart på bostadsbyggandet och efterfrågan på byggbar mark finns hos både lokala entreprenörer 
och från entreprenörer utanför kommunen. Någon nedgång kan inte ses i förfrågningar och intresse, men 
utifrån hur marknaden och konjunkturen förväntas utvecklas kommer sannolikt bostadsbyggandet att 
minska. För att möta befintlig efterfrågan pågår det ett planarbete för 600 bostäder och det finns behov av 
att under år 2020 ytterligare öka antalet planer. Det pågår samtidigt planläggning för skolor och förskolor. 
För att Katrineholm fortsatt ska vara en attraktiv stad att bo och flytta till är det av stor vikt att 
samhällsfunktioner finns med i den strategiska planeringen.
Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd
Arbetet med att modernisera och bygga om gamla genomfarten till ett attraktivt stråk, som knyter samman 
de centrala stadsdelarna, börjar närma sig slutfasen och planering för sista etappen är påbörjad. Stadsbidrag 
är sökt och beviljat.
En ny vattendom behöver tas fram för Näsnaren. Sjön tar emot den största delen av tätortens dagvatten i 
tre olika tillflöden. Med ett högt exploateringstryck ökar flödena till sjön. Dämmet, som kommunen sköter i 
utloppet, fungerar dåligt, men kommunen har inte rådighet över hela utflödet. En ny vattendom skulle 
möjliggöra för bättre kontroll och rådighet över översvämningssituationen.
Ambitionen är att utveckla Stadsparken genom att med nya planteringar integrera parken med det nya 
stråket och genom nya former av belysning skapa en mer attraktiv miljö.
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I samband med utbyggnaden av bostadsområdet vid Ragnars gärde i Forssjö planeras att, i samråd med 
exploatören, färdigställa en lekplats under 2020.
Trygga offentliga miljöer
För att skapa trygga miljöer är informationsinsamling, lägesbild och analys av lokala problembilder 
avgörande för att kunna prioritera och sätta in rätt åtgärder. Detta arbete har systematiserats genom 
införandet av metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Nästa steg är att prioritera tre områden där 
orsaksanalys och åtgärder ska sättas in.
I samarbetet mellan förvaltningar ska under 2020 nya lösningar för belysning och möjligheten till smart-city-
lösningar ses över.
Arbetet med tillsyn över trafikfarliga häckar har under 2019 intensifierats. Under våren och sommaren har 
löpande inspektioner genomförts och flera häckar åtgärdats. En informationsfilm togs fram under juni som 
fick stort genomslag. Under 2020 kommer filmen att återanvändas.
Säker och funktionell infrastruktur
Översiktsplanen och trafikstrategin har under planperioden legat till grund för prioriteringarna av olika 
infrastruktur-investeringar. Satsningar på tillgänglighet och trygghet, för främst oskyddade trafikanter, har 
fått stort utrymme, men även miljö och gestaltningsåtgärder är prioriterade. Större investerings- projekt som 
planeras är bland annat ombyggnad av Köpmangatan till gångfartsområde, ombyggnad av den före detta 
genomfarten till stadsgata och stråk, ombyggnad av Bievägen till stadsgata när norra stadsdelen byggs ut, 
ombyggnad av resecentrum bussytor samt investeringar i trygghet och miljö med belysning av gator, gång- 
och cykelvägar och parker.
I samband med att nya bostäder byggs ska ökade parkeringsmöjligheter ses över och utvecklas. Samtidigt 
ska digitala parkeringsmodeller, i linje med smart-city-lösningar, undersökas. Det nya parkeringshuset som 
ska stå färdigt under 2020 kommer att vara en pilot för ett nytt parkeringsledningssystem.
Trafikverket har beslutat att genomföra ombyggnaden av det så kallade Scania-korset till en rondell. Ett 
efterlängtat beslut då korsningen är högt trafikerad och trafiken kommer att öka då bostadsområdet Luvsjön 
expanderar. Kostnaden för entreprenaden delas med Trafikverket och beräknas vara färdigställt under första 
halvåret 2020
Att se över och bygga om farliga passager är ett pågående arbete som kommer fortgå under hela 
mandatperioden. Åtgärder planeras för att säkra gång- och cykelvägs passager, i enlighet med 
hastighetsplanen.
Det planeras för att utreda möjligheten till cykeltrafik inom Julita och Strångsjö. Under 2020 kommer också 
planering att starta i syfte att se över vilka åtgärder som behövs för att utveckla cykelstråket från Djulö 
backar ner mot St Djulö, samt att utreda om gångfartsgata från Gatstuberg är att föredra, då många går och 
cyklar på den sträckan. Trafikverket har beslutat att bygga om vägen mellan Katrineholm och Bie med en 
cykelväg.
Åtgärder för trafiksäkerhet för cykel- och gångtrafikanterplaneras att utföras i samband med att nya 
Järvenskolan byggs. Större åtgärder planeras till år 2021 då skolan ska stå färdig.
För Katrineholms kommun är kollektivtrafiken avgörande för en regionintegrering samt tillgång till en större 
arbetsmarknad och arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft. Att studera på högskole- 
och universitetsorterna underlättas också av en väl utbyggd kollektivtrafik. För att underlätta livs- och 
arbetsplanering behövs ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och en kontinuitet i tidsavgångar 
mellan åren.
För att få en effektiv stadstrafik, både vad avser funktion och kostnader, återstår att tillsammans med 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet följa upp den översyn som tidigare gjorts gällande stadstrafiken. Vid 
uppföljningen finns det skäl att, med hänsyn till gällande trafikavtal, aktualisera kommunplanens mål att 
under mandatperioden pröva nya alternativa kollektivtrafiklösningar. Det är också viktigt att bevaka vad som 
sker i samband med den statliga planeringsprocessen gällande både väg- och järnvägssystem. Framförallt 
gäller det för de riksvägar och stambanor som omger Katrineholm. Katrineholms kommun kommer att aktivt 
delta i detta planeringsarbete i syfte att säkerställa snabba och säkra väg- och järnvägsförbindelser med 
övriga delar av regionen.
I syfte att förbättra kollektivtrafiken i kommunen kan med fördel en Kollektivtrafikplan tas fram, i enlighet 
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med Kommunplanen. Målet är att öka andelen resande med kollektiva färdmedel. En kollektivtrafikplan 
skulle kunna visa på åtgärder som kan öka resandet med kollektiva färdmedel genom en systematisk 
genomlysning av det befintliga kollektivtrafiksystemet.

Nämndens resultatmål 2020-22

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB
Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN
Resandet med buss och tåg ska öka
KS
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
KS, STN
Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020
KS

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förutsättningar
Barnkonventionen blir lag år 2020. I juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska 
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av 
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Mat och hälsa för goda studieresultat
Trafiksituationer kring kommunens skolor, biltrafikens belastning på miljön, kombinerat med att barn och 
unga i allt högre grad är stillasittande, leder till ett flertal utmaningar för kommunen. För att inspirera elever, 
föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling till skolan deltar Katrineholms kommun i den nationella 
tävlingen Gå och cykla till skolan som vänder sig till alla F-6 skolor. Genom ett lokalt kommunövergripande 
initiativ är syftet att stötta och inspirera till att Katrineholms skolor deltar i tävlingen och att klasser och 
skolor engagerar sig för att fler elever ska gå eller ta cykeln till skolan. Syftet med arbetet är att främja 
barnens hälsa i form av ökad vardagsmotion, säkerheten i form av minskad biltrafik kring skolorna samt 
hållbart resande och minskad belastning på miljön i form av minskad biltrafik.

Nämndens resultatmål 2020-2022

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Trygg vård & omsorg

Förutsättningar
Trygghet, delaktighet och livskvalitet
Fall och fallskador är ett folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och 
konsekvenserna är ofta allvarliga. Fallolyckor kostar samhället miljarder kronor varje år, men värst är att det 
kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. Många fallolyckor kan förhindras. Som ett led i 
arbetet med att förebygga fallolyckor bland äldre fortsätter det kommunövergripande arbetet med 
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fallpreventionsveckan. Syftet är att förhindra fallolyckor och uppmärksamma personer i åldern 55 år och 
uppåt om hur individen själv kan minimera risken att falla. Tema är bland annat motion och att fler ska delta 
aktivt i idrotts- och fritidsliv. Fallpreventionsveckan är en del av kommunens folkhälsoarbete med aktiviteter 
riktade till äldre som har insatser från kommun och landsting samt en primärprevention för de som ännu inte 
har några insatser.
Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap 
ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) är en del i ett bredare folkhälso- och 
brottsförebyggande arbete. Framgångsfaktorer för ett lokalt ANDTS-förebyggande arbete är att arbeta 
långsiktigt, utgå ifrån lokala behov och mobilisera många aktörer, som i samverkan och på ett strukturerat 
och målinriktat sätt, arbetar tillsammans i alla preventionsnivåer. Den regionala ANDT-strategin med 
åtgärdsprogram ligger till grund för det övergripande ANDTS- arbetet i kommunen och sker i bred 
samverkan med flera aktörer. Resultatet från Region Sörmlands Liv och Hälsa ung undersökning år 2020 
kommer att användas för planering och uppföljning och som underlag för ANDTS-arbetet. Under året 
planeras bland annat kommunövergripande insatser kring antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, 
feriearbete, ANDTS-ambassadörer samt införandet av ANDT-coachmetoden, ett utbildnings- och 
nätverkskoncept som syftar till att öka kunskapsnivån samt ge en ökad trygghet i att arbeta med och 
hantera dessa frågor.

Nämndens resultatmål 2020-2022

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras
BIN, KULN, SOCN
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

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Förutsättningar
Goda möjligheter till en innehållsrik fritid till alla
Utveckling av gångstig på område norr kommer att initieras under 2020 och ökar möjligheten för 
medborgarna att få tillgång till grönområden.
Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
Genomförande av en aktivitetspark i Forssjö planeras under 2020, därefter har alla kransorter någon form av 
aktivitetspark.
Projektledning kommer att bli aktuellt i samband med uppförandet av en ny arena på Backavallen. En resurs 
på heltid beräknas för uppdraget.

Nämndens resultatmål 2020-2022

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON
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Hållbar miljö

Förutsättningar
En av de bästa kommunerna på miljöarbete
Katrineholm har fyra fokusområden i miljöarbetet; minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, 
biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet, med utgångspunkt i de globala målen i 
Agenda 2030, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i kommunen. Kommunikation och 
kunskapsspridning med och till kommuninvånarna är viktiga hörnstenar för att nå framgång och kommer 
därför att vara en prioriterad del av kommande miljöprojekt.
Minskad klimatpåverkan
Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivning under perioden 2018-2020. Arbetet 
sker i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner, liksom coacher för energi och klimat.
Arbetet med en klimatanpassningsplan kommer att påbörjas under 2020.
Utifrån att det finns stort intresse från externa aktörer att etablera solparker inom Katrineholms kommun är 
en ny plan, för att underlätta framtida utveckling för området kring solparken, under framtagande. En 
översyn av vilka områden som skulle kunna utvecklas till solparker kommer att genomföras under 2020, .
Informationsmaterial kommer att tas fram gällande placering av solceller i samband med bygglov. För att 
ytterligare erbjuda bra möjligheter för utbyggnad av solceller så planeras att solkartan kan publiceras 
digitalt, men förutsätter en interaktiv karttjänst.
Rent vatten
Öljareprojektet kommer under 2020 att gå in i genomförandefas med lågflödesmuddring och 
näringsåterföring. Projektet beräknas få stort intresse, framförallt nationellt, men även från andra håll runt 
Östersjön med bland annat studiebesök och erfarenhetsutbyte. Arbetet kommer att innebära ytterligare 
samarbeten med externa aktörer.
Dagvattenutredningen, som genomfördes och redovisades under 2019, pekar på några utmaningar. För att 
minska belastningen på Lasstorpsdiket och Näsnaren kan dagvatten från nya industriområden i östra 
Katrineholm behöva ledas om mot Djulösjön, via en eventuell våtmark. En sådan omledning kan också bidra 
till att minska risken för översvämningar i området runt Kullbergska sjukhuset. Ett ökat tillflöde av dagvatten 
till Lasstorpsdiket blir det också genom ny bebyggelse på mark som tidigare inte varit bebyggd. För att ta 
hand om dagvatten från befintlig och kommande bebyggelse behöver ytor för dagvattnet anläggas i form av 
vattenpark, dammar eller annan form av våtmark.
Kommunen har tillsammans med Sörmland Vatten AB, Finja Betong och SKF Mekan sökt bidrag för att 
anlägga en våtmark, vid det så kallade Mejeridiket. Syftet är att bygga en klimatresiliens för tätorten och i 
första hand för industriområdet i Kerstinboda, samt förhindra att föroreningar från gammal industrimark når 
sjön Näsnaren. Syftet är också att arbeta i ett gemensamt projekt för att skapa ett gott exempel på hur 
städer tillsammans med de verksamheter som agerar i området kan ta ansvar för sin påverkan på 
omgivningarna och också investera lokalt även i de övriga värden som våtmarken för med sig i form av ökad 
biologisk mångfald, rekreation, förutsättningar för naturskola med mera.
Avloppsinventeringsarbetet kommer under året inriktas på kvarvarande avlopp i Floda. Fokus i 
inventeringsarbetet är utsläppen från avlopp med ansluten wc. Under våren medverkar kommunen i 
Miljösamverkan Sveriges projekt om flödesmätning och provtagning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk. 
Syftet är att höja kvalitet och kunskapsnivå och därigenom uppnå en effektivare tillsyn.
Hästprojektet kommer under 2020 fortsätta i nästa kommundel, under förutsättning att resurs för 
lokaliseringsinventering kan erhållas eftersom det saknas register över hästhållare. Hästprojektet syftar till 
att med information och tillsyn minska hästhållningens övergödande påverkan på sjöar och vattendrag.
God bebyggd miljö och biologisk mångfald
Kommunen har en förhållandevis låg andel skyddad natur. För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av 
naturvärden finns ambitionen att under året påbörja arbetet med inrättande av två kommunala 
naturreservat, Gersnäs ekhagar samt omgivningar kring Forssjö.
För att förbättra möjligheterna för skolundervisning har Tornstugan har under tidigare år utrustats med en 
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del nytt material och inredning samt naturutställning. Under 2020 är ambitionen att utreda förutsättningarna 
för att starta en naturskola. Naturskolan ska ge ökade möjligheter, för barn i förskola till gymnasielever, att 
upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. Öppet hus kommer att hållas vår och höst 2020 och lokalen finns 
att boka i kommunens lokalbokning.
Naturkartan är en viktig del i marknadsföringen av kommunens naturområden och tas fram i samverkan med 
KFV Marknadsföring.
I enlighet med kommunens kemikalieplan och för att minska exponeringen av farliga ämnen genomförs 
löpande informationsinsatser till såväl medborgare som kommunorganisationens användare och inköpare.
Nedskräpningen behöver minska. En handlingsplan för detta har tagits fram och arbetet kommer att 
påbörjas under 2020. En särskild utmaning ligger i att minska antalet fimpar som på vissa ställen utgör en 
betydande del av nedskräpningen. Vilka konsekvenser det nyligen införda rökförbudet vid entréer kommer 
att få är osäkert, men regelbundna skräpmätningar kommer att genomföras.
Enligt den nya förordningen om insamling av förpackningsavfall så ska år 2021 60 procent av hushållen ha 
tillgång till fastighetsnära förpackningsinsamling och under våren 2025 ska systemet vara fullt utbyggt. Det 
innebär att dagens system med återvinningsstationer successivt kommer att försvinna. Under 2020 kommer 
därför samråd hållas med det eller de insamlingssystem som avser att verka i Katrineholms kommun.
Under 2019 ska skogsbruksplanen, utifrån perspektiven tätortsnära miljö, biologisk mångfald, häsyn till 
vatten samt produktiv skogsmark, färdigställas. Planen kommer därefter att vara ett verktyg som kommer 
att användas i samband med framtagandet av kommunala naturreservat.

Nämndens resultatmål 2020-2022

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
KS, BMN, KVAAB
Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
KS, STN

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Förutsättningar
Tryggad kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är ett område där det finns och kommer att finnas allt större utmaningar. För att 
medarbetare ska attraheras av Katrineholms kommun som arbetsgivare är en god arbetsmiljö en 
grundläggande förutsättning. En god arbetsmiljö kan definieras som en ”frisk arbetsplats” där ledarskapet 
har stor betydelse. Ledarskapet omfattar att hantera relationer, förhålla sig till ramar, leverera resultat och 
leda verksamheten i en riktning med förväntningar och krav. För att utveckla ledarskapet krävs ett 
sammanhållet stöd samt ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla både nya och erfarna 
ledare i kommunen. För erfarna ledare finns programmet "Personligt ledarskap" som en möjlighet till 
utveckling. Ambitionen är att under året öka stödet till nya chefer med bland annat mentorskap och en 
förstärkt introduktion. Ett led i att trygga tillgången till framtida ledare är att ta till vara på och behålla 
talanger i kommunorganisationen genom att implementera ett trainee-program för framtida ledare. 
Medarbetarskap, tydliga uppdrag, roller, delaktighet och stöd är andra faktorer för en attraktiv arbetsplats 
där värdegrundsarbetet och medarbetarskap behöver stärkas. Att utveckla det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjningsplaner, som en del av planeringsarbetet, är också en åtgärd för att trygga 
kompetensförsörjningen. Med stöd från HR fortsätter arbetet med professionell (kompetensbaserad) 
rekrytering att utvecklas.
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Att ge medarbetare möjlighet till karriär inom kommunen, eller genom utbildning på fritiden få möjlighet till 
en fast anställning är ytterligare områden som både ökar kommunens attraktionskraft och 
anställningsbarheten för den enskilde. Under året kommer dessa områden att ses över för att kunna 
implementeras under mandatperioden.
Det höga trycket på framställande av nya planer ställer också fortsättningsvis höga krav på organisationen 
och arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen är en strategisk viktig uppgift.
Under hösten 2019 kommer en kommunjurist att påbörja sin anställning på kommunledningsförvaltningen. 
Tjänsten som lokalresursplanerare kommer att ses över i samband med pensionsavgång.
Hälsofrämjande arbetsplatser
En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom 
minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.
Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett offensivare arbetssätt. Främjandet fokuserar på att erbjuda 
och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda. Den salutogena (hälsofrämjande) 
idén är att varje individ, arbetsplats och organisation redan har resurser som kan användas för att bevara 
och utveckla hälsan. Arbetet utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Med kunskap om dessa faktorer och med stöd av olika verktyg med aktiviteter skapas 
förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete. Under året ska kunskapen om faktorer som skapar god hälsa 
öka och processer med metoder, verktyg för att utveckla och stärka både det hälsofrämjande och det 
förebyggande arbetet tas fram.
Som en del i kommunens arbete för en hälsofrämjande arbetsplats kommer också under 2020 en 
kommunövergripande hälsovecka, med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att anordnas. Syftet är 
att främja en god psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare. Syftet är samtidigt att 
skapa en förvaltningsövergripande gemenskap och sammanhållning samt medarbetararrangemang.
Statistik från Öppna jämförelser folkhälsa visar på både positiv och negativ utveckling vad gäller 
levnadsvanor med en negativ utveckling vad gäller förekomsten av fetma som ökar bland befolkningen. 
Under 2019 påbörjades ett kommunövergripande arbete kring att främja och peppa till goda hälsosamma 
mat- och fikavanor, detta under devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra bra val”. Arbetet har sin 
utgångspunkt i den vetenskapliga metoden ”nudging” som innebär att uppmuntra och påminna människor 
om att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt. Ett koncept kring ”må bra fika” är under 
framtagande tillsammans med Lindengymnasiet. Syftet är att främja goda hälsosamma vanor och det ska 
vara lätt att göra ett bra hälsosamt val. Arbetet kommer att fortsätta under år 2020.
Som ett led i arbetet med rökfri arbetstid i samt nya tobakslagen kommer detta fortsätta att 
uppmärksammas och information ges om rökfri arbetstid samt att erbjuda stöd för de som vill sluta röka. En 
positiv trend nationellt och i kommunen är att daglig rökning minskar. Dock visar Katrineholms kommun ett 
sämre resultat för andelen gravida som röker eller snusar, där andelen har ökat samt att Södermanlands län 
är det län som har den högsta andelen barn som utsätts för rök i hemmet. Gällande statistik kring 
tobaksrökning i hemmet, där barn i 8 månaders ålder finns, ligger Katrineholm högst i länet.
Effektiv organisation och digitalisering
För en effektivare organisation finns behov av att öka samordningen av kommunstyrelsens och kommunens 
gemensamma resurser. Inför 2020 kommer bland annat ekonom för kommunlednings- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens kommunikatörer att samordnas. För att förenkla 
medborgarnas kontakter med kommunen kan Kontaktcenter bredda verksamheten, vilket samtidigt innebär 
en avlastning för kommunens övriga förvaltningar. En inledande genomlysning över förvaltningarnas 
receptioner har påbörjats. Syftet med genomlysningen är att se om det finns möjligheter till effektivisering 
och samordning av receptioner mellan de förvaltningar som har sådana, med Kontaktcenter som 
utgångspunkt.
Det finns samtidigt stora möjligheter till framtida effektiviseringar genom att digitalisera ekonomi- och 
personalsystem. Flera åtgärder kommer att genomföras under året som till exempel fakturahantering och 
löneadministration. Det finns samtidigt en ambition att starta upp en förstudie för automatisering av ett 
flertal processer inom ekonomi- och upphandling.
För att öka tillgängligheten och effektiviteten påbörjades under 2019 arbetet med att övergå till e-arkiv. Ett 
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arbete som samordnas och leds av kommunledningsförvaltningen, men som förutsätter ett aktivt deltagande 
av samtliga förvaltningar. Inriktningen är ett fullt medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera 2021, för 
digitala arkivleveranser och ett digitalt slutarkiv.
På samhällsbyggnadsförvaltningen finns goda förutsättningar att använda digitalisering som ett verktyg för 
att effektivisera den egna verksamheten, öka tillgängligheten och höja kvaliteten på servicen till invånare. 
Tre sammanhänganden områden behöver då utvecklas och kompetensfärstärkas; interaktiv karta, 
geodatasamverkan samt GIS-kompetens.
Inom frågor som rör stadens geografiska utformning (allt från exploatering- trafik- byggnation- detaljplan) 
identifieras ett behov av att utveckla kunskap inom GIS (geografiskt informationssystem) för att kunna 
samla in, bearbeta och analysera geografisk information som rör förvaltningens verksamhetsområden. 
Kompetensen GIS-samordnare, som kan delas av flera kommuner, efterfrågas samtidigt som behovet att 
samordna GIS-system med övriga IT-system har identifierats.
För att få full effekt av digitaliseringen och nya e-tjänster behöver kommunens digitala karta utvecklas. 
Inriktningen är interaktiva kartor ska finnas tillgängliga på hemsidan så att företag, exploatörer och 
privatpersoner kan gå in och få tag i relevant geografisk information. Förutom en ökad tillgänglighet och 
effektivare organisation skulle kartan vara till nytta även för kommunens andra verksamheter, till exempel 
för att visa kommande beläggningsarbeten, kommunens kontor, förskolor, äldreboenden, skolskjuts med 
mera. Här skulle också lediga tomter, både för företagsetableringar och privatpersoner, snabbt och smidigt 
kunna visas.
För att tillhandahålla aktuell geografisk data kan kommunen teckna avtal om geodatasamverkan. Samverkan 
som innebär tillgång till geodata från flertalet myndigheter, bland annat Lantmäteriet, vilket ökar möjligheten 
till utveckling av digitala tjänster och service till intressenter med mer och aktuell information. Av landets 
290 kommuner så har i nuläget 264 kommuner tecknat avtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har pekat ut tre fokusområden vad gäller e-tjänster; e-tjänst för bygglov, e-
tjänst för anmälan till kommunens tomt- och bostadsrättskö samt ansökan om grävtillstånd. Gemensamt för 
dessa e-tjänster är att de förenklar och ”skalar av” icke värdeskapande moment i arbetsprocessen. De bidrar 
till att tid och resurser kan frigöras till kärnuppdraget, samtidigt som kvaliteten på ärendehantering och 
handläggning kan öka och därmed den upplevda servicen till invånare.
Med en hög tillväxt inom området mark och exploatering är det av stor vikt att ansvar och roller mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsenheten fortsätter att utvecklas. Det är högt tryck inom mark 
och exploatering och det finns behov av ytterligare mark- och exploateringsresurser för markförvaltning och 
fastighetsrättsliga regleringar samt löpande fältarbete.
Ansvaret för kommunens egenägda mark och fastigheter är idag uppdelat mellan förvaltningar. Arbetet 
fortsätter med att öka effektivitet och strategisk styrning inom området. Struktur, organisation och 
finansiering behöver förtydligas. De tre förvaltningarna har börjat kartlägga nuvarande struktur och ordning, 
ett gemensamt arbete som fortsätter och beräknas vara klart under 2020.
Kommunens digitalisering samt lagkrav utifrån exempelvis GDPR och informationssäkerhet från MSB och 
NIS-direktivet gör att kommunen behöver se över befintlig IT- och informationssäkerhet för att möta de 
ökade behoven kring säkerhet.
De årliga investeringar som görs kring nätverk och Wifi är fortsatt nödvändiga för att kunna leverera 
funktion och tjänster som den digitala arbetsplatsen kräver.

Nämndens resultatmål 2020-2022

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Nämndens resultatmål 2020-2022

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer 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
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten
KS
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Volymutveckling
Kommunstyrelsen

Volymmått Utfall 2018 Utfall jan-jun 
2019 Prognos 2019 Prognos 2020

Antal leverantörsfakturor 77 577 45 957 75 000 78 000
Antal lönespecifikationer 70 840 34 797 71 100 71 400
Antal fullvärdiga e-tjänster Nytt mått 6 50 60
Antal ärenden hos konsumentvägledningen Nytt mått 100 200 220
Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets 
samverkansprogram Nytt mått - 100 100

Kommentar till volymmått
Fler invånare hittar till Kontaktcenter, vilket prognosen visar. Med ett ökat samarbete med nämnderna 
kommer över åren antal besökare öka.
Kommunorganisationen ökar i omfattning, vilket påverkar både antalet leverantörsfakturor och 
löneutbetalningar. Minskningen av antalet fakturor, mellan 2018 och 2019 är en följd av förändrade rutiner i 
samband med byte av ekonomisystem.

Driftbudget
Ekonomiska förutsättningar

Övergripande driftsbudget 2020, med plan 2021-2022

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Kommuncentrala -11 600 -11 610 -11 610 -11 610
Kommunsledningsförvaltningen samt Näringsliv -109 373 -107 848 -108 652 -108 652
Samhällsbyggnadsförvaltningen -58 009 -58 570 -58 570 -58 570
Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Summa -181 982 -181 028 -181 832 -181 832

Kommentarer driftbudget 

Redovisad driftbudget omfattar neddragningar om 2,6 mnkr och fördelade enligt planeringsdirektivet, 1,6 
mnkr på kommunledningsförvaltningen och 1,0 mnkr på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens förvaltningar arbetar tillsammans med att ta fram en plan på hur besparingarna ska 
realiseras och om eventuella andra budgetomfördelningar måste göras.  Höstens arbete kan komma att 
innebära en omfördelning mellan kommunstyrelsens verksamheter än som är angivits i tabellen ovan. Utöver 
besparingsbeloppen ligger förändringen mellan 2019 och 2020 i tekniska justeringar, 
kapitaltjänstkompensation och tillfälliga ramförstärkningar avseende bidrag till Triangelgården och bussresor 
pensionärer under sommarmånaderna. 
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Investerings- och 
exploateringsbehov
Överg
r. mål

Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

1-7 1-6 2020 2021 2022 2020 2021 2022

7 4
Digitalisering, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen 500 -100 -100

7 4 Utveckling av personalsystem 300
2,3 
,4,7 4 Utbyggnad av trådlöst nätverk 1 500 1 500 1 500
2,3 
,4,7 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000
1,2 
,3,4,7 1 IT/informationssäkerhet 300
7 4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarer 450

Summa investeringar KLF 4 050 2 500 2 500 0 -100 -100
2 3 St Djulö bergvärme 1 000
2 4 St Djulö parkering och utemiljö 1 200
7 4 Gröna Kulle fasadrenovering 1 200

7 4 Gröna Kulle slipning av golv och 
mattor trapphus 130

2 4 Gamla Vattentornet invändig 
trappa 500

2 4 Stadsparken scen belysning 150
7 4 Mobilt reservkraftverk 1 000
2 4 WiFi sjöstugan mfl 100

7 4
Oförutsedda mindre 
investeringsbehov 
(verksamhetsanpassningar/myndig
hetskrav)

1 450 300 300

Summa investeringar 
kommunfastigheter 6 230 300 800 0 0 0

1 5 Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 0 0 0
1 5 Nya informationsplatser/skyltar 75 250 250 10 10 10
1 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 200 500 500 5 5 5
1 5 Åtgärder för nytt phus norr 2 110 0 0 56 11 0
1,2 
,4,5,6,
7

4
Utveckling och digitalisering av 
kommunens geografiska 
information

300 0 0 100 100 0

2 1 Tillgänglighetsåtgärder 250 150 150 5 5 5
2 4 Övriga investeringar 0 200 200 0 0 0
2 5 Belysning 0 1 000 1 000 10 10 10
2 5 Bievägen, Norra stadsdelen 0 500 4 000 15 15 15

2 5 Cirkulationsplats Rv 
52/Värmbolsvägen 5 000 500 0 50 25 15

2 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 0 1 000 0 0 15 0
2 5 Gator 200 500 500 0 0 0
2 5 Nya Stråket 10 000 500 5 000 120 110 90
2 5 Trafiksäkerhetsåtgärder 250 1 000 1 000 25 25 25
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Överg
r. mål

Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

2 5 Köpmangatan Gångfartsområde 0 3 500 0 0 0 0
2 5 Ny park på Norr (Park 2030) 0 500 5 000 0 0 0
2 5 Sveaparken 0 4 000 0 60 90 0

2 5 Vasavägen mellan Oppundav-
Skogsborgsg 1 000 2 000 0 10 20 0

2 5 Värmbolsvägen - Dalvägen 0 0 2 000 0 0 10
2 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 250 700 700 20 20 20
2 5 Resecentrum 0 0 500 0 0 0
2 5 Attraktiva parker 500 1 000 3 000 40 50 0
2 5 Belysning cykelbana till Forssjö 0 200 3 000 0 0 28
2 5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen 0 1 250 0 0 0 0

2 5 Cirkulationsplats 
Vingåkersvägen/Västgötag. 0 0 4 000 0 0 0

6 4 Sjöreningsprojekt Öljaren 0 0 0 0 0 0
6 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 0 500 500 0 0 0
6 5 GC-väg Nävertorpsgatan 1 500 0 0 10 10 0
6 5 Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 7,5 7,5 7,5
6 5 Åtgärder enligt GC-plan 250 1 000 2 250 10 10 10
6 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 750 1 100 0 15 15 15
6 5 Åtgärder enligt grönplan 0 1 000 2 000 0 0 0
5 5 Aktivitetsparker i kransorterna 350 0 0 40 0 0
5 5 Attraktiva gångstråk 500 500 500 10 10 10
5 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 0 500 500 0 5 5
5 4 Begravningsplats husdjur 0 400 0 0 0 0

Summa Investeringar SBF 24 485 25 250 37 550 619 569 281

 SUMMA INVESTERINGAR 34 765 28 050 40 850 1 129 565 181

1 6 Exploatering 18 000 20 000 20 000 0 0 0
1 6 Exploatering Luvsjön 4 25 000 5 000 0 100 100 100
1 6 Exploatering Finntorp/Lövåsen 20 000 10 000 10 000 0 0 0
1 6 Exploatering Lövåsen omr. 10 000 10 000 5 000 0 0 0
1 6 Exploatering Uppsala 15 000 5 000 5 000 0 0 0
1 6 Exploatering Kerstinboda 10 000 5 000 5 000 0 0 0
1 6 Exploatering KLC-Laggarhult 0 10 000 5 000 0 0 0
1 6 Markreserv 30 000 30 000 0 0 0

SUMMA EXPLOATERING 128 00
0 95 000 50 000 100 100 100

TOTALT 162 
765

123 
050 90 850 1 319 669 281

Kommentarer investeringar

Investeringar inom kommunledningsförvaltningen är en följd av en utveckling av ekonomi- och 
personalsystem för att möta behov av digitalisering samt att underlätta, effektivisera och följa upp inom till 
exempel e-fakturor, upphandling samt lönehantering. 

Inom kommunfastigheter har behov av investeringar enligt plan lagts fram. Motsvarande gäller inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen där insatserna beskrivs inom respektive målområde. Kostnader har i 
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sammanställningen setts över och reviderats, utifrån aktuell prisbild. För genomfarten redovisas kostnader 
exklusive statsbidrag som beviljats.
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Särskilda 
beredningsuppdrag
Underlag för handlingsplan för jämställdhet
Förslag prioriterade 
CEMR-artikar 2020-
2023

Koppling till 
övergr. mål (1-7) Förslag till prioriterade åtgärder 2020

Artikel 27: Ekonomisk 
utveckling 7

Med anknytning till ekonomisk utveckling ska samtliga verksamheter till 
fullo beakta kvinnor och mäns behov, intressen och talanger samt 
möjligheter att främja jämställdhet och en Jämställd lönepolitik. Ett annat 
exempel är att ha ett jämställt tänk vidrekryteringar

Artikel 21: Säkerhet och 
trygghet 2 Trygghetsvandringar, trygghetsenkäter
Artikel 22: Kösrelaterat 
våld 4

Samverkan kring hedersrelaterat våld tillsammans med alla förvaltningar, 
säkerhetschef och relationsvåldsteamet

Artikel 24: Hållbar 
utveckling (BMN) 2, 6

Kompetensutveckla förvaltningens personal i genusmedvetenhet och hur 
jämställdhetsfrågor ingår i vårt verksamhetsuppdrag. (gäller samtliga 
artiklar)

Artikel 25: Stadsplanering 
och lokal planering 1, 2

Genomför resvaneundersökning samt nöjdhetsundersökning med fokus på 
manligt respektive kvinnligt resbeteende och resbehov. (koppling: Gång- 
och cykelplan)

Artikel 26: Rörlighet och 
transport 1, 2, 6

Utreda vilken statistik och kunskap som finns tillgänglig kring 
manligt/kvinnligt resbeteende i vår kommun, främst med fokus på 
kollektivtrafik. (koppling: trafikstrategi)

Artikel 28: Miljö (BMN) 5, 6

Färdigställ revidering av kommunens skogsbruksplan för att tillse FSC-
märkning av vår skog samt utred förutsättningarna för inrättande av 
minst 1 kommunalt naturreservat. (koppling: Plan för friluftsliv) Ta fram 
ett kunskapsunderlag för hur genusmedveten styrning kan beaktas i 
myndighetsutövning.

Artikel 6: Bekämpa 
Stereotyper 7 Fortsatta satsningar på HBTQ- och trappan-utbildningar
Artikel 7: God förvaltning 7 Genusmedveten ärendeberedning
Artikel 9: 
Jämställdhetsanalyser 7 Ta fram jämställdhetsanalyser

Artikel 14: God folkhälsa 5
Folkhälsoarbetet som samordnas utifrån KLF och uppföljning av öppna 
jämförelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar intentionerna i framförallt artikel 25- stadsplanering och lokal 
planering men även artikel 26- rörlighet och transport ligger i linje med flera av kommunplanens mål och 
förvaltningens rådande planeringsinriktning.
I en prioritering av artiklar ser samhällsbyggnadsförvaltningen gärna att framförallt artikel 25 ingår i 
nästkommande handlingsplan.

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svårt att hitta bra jämförbar information gällande resultat och kostnader. 
Den information som finns att tillgå i exempelvis Kolada är inriktad på generell utvecklingsstatistik för 
kommunen som helhet och inte specifikt för samhällsbyggnadsförvaltningens effektivitet och arbetssätt.
Det samhällsbyggnadsförvaltningen tittar på och jämför med är de enkäter som görs, Insikt som mäter 
företagens nöjdhet i myndighetsutövningen, Boverkets byggenkät för att se bygglovs handläggningstid i 
förhållande till andra kommuner, SKLs uppföljning av handläggningstider gällande detaljplaner. Tyvärr 
upplevs kvaliteten som väldigt bristfällig och att kommuner fyller i väldigt olika i enkätsvaren.
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Under kommande verksamhetsår bör samhällsbyggnadsförvaltningen fokusera på att fortsätta se över vad vi 
kan göra för att korta ner handläggningstiden för detaljplaner. Bli bättre på att i tidiga lägen se vilka 
utredningar som behövs och att bli bättre beställare.
Det pågår ett uppstartsarbete att få till kontinuerliga träffar med regionens samhällsbyggnadschefer, där 
frågan om jämförelser av verksamheterna finns med, arbetet med att delta och jobba fram bra 
jämförelsemodeller och "best practis" fortsätter under 2020.
Robotisering och en ökad digital användning av systemen är ett utvecklingsområde där omvärldsbevakning 
sker, för att få mer kunskap om vad som är möjligt att utveckla.
Upphandling kommer att jämföra sig med flera kommuner som har effektiva upphandlingsprocesser. Besök 
är planerat till Varbergs kommun.



Tjänsteskrivelse 1 (6)

Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-22 KS/2016:27 - 000
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 16 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell
Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut
Avskrivning av fordran
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar handlägga 
vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig resultatlösa att avskriva 
följande:

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorgsavgift 15 670:- 2019-06-28, § 66
Vård- och omsorgsavgift 31 507:- 2019-06-28, § 66
Dnr KS/2019:2-040

Yttrande över ansökan till hemvärnet
Tf chef stöd och samordning beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha 
något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del 
§ 61)
Dnr KS/2019:3-163

Förordnande av förvaltningschef sommar 2019
Förvaltningschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna avdelningschef Johnny 
Ljung och Eva Frykman att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som chef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 juli – 26 juli 2019.
Förordnandet gäller då förvaltningschef Stefan Jansson är ledig. (KS del § 63)
Dnr KS/2019:249-029

Tilldelningsbeslut Ljuskällor. Dnr TI 2018-1073
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela Aura 
Light AB kommande avtal gällande ljuskällor i Katrineholms Kommun. (KS Del § 68)

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens: omr 27 projekt anläggning specialkompetens 
beläggning. Ramavtal TI 2016-1096 B Konsulter & Externa tjänster
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela ÅF-
Infrastructure AB kommande avtal gällande specialistkompetens beläggning i Katrineholms 
Kommun. (KS Del § 69)

Tilldelningsbeslut Köksutensilier. Dnr TI 2019-1079
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Martin & Servera Restauranghandel AB kommande avtal gällande köksutensilier i 
Katrineholms Kommun. (KS Del § 70)

Tilldelningsbeslut Trygghetslarm. Dnr TI 2018-2002
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Everon Sverige AB  kommande avtal gällande trygghetslarm i Katrineholms Kommun. (KS Del 
§ 71)

Tilldelningsbeslut Skolpsykologtjänster. Dnr TI 2019-1018
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
kommande avtal gällande skolpsykologtjänster i Katrineholms Kommun enligt följande:
Delområde 1 – Skolpsykologer:
Bonlivia AB
Eder & Lahdo AB
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Klara E AB
Leap AB
Moment Psykologi AB

Delområde 2 – Utredande psykolog:
Bonlivia AB
Eder & Lahdo AB
Klara E AB
Leap AB
Leg Psykolog Annika Flenninger AB
Modigo AB
Moment Psykologi AB(KS Del § 72)

Tilldelningsbeslut Buss med chaufför. Dnr TI 2019-1025
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
kommande avtal buss med chaufför i Katrineholms Kommun enligt följande:
1:a Katrineholms Buss AB
2:a Buss i Flen AB
3:a Bergkvara Buss Aktiebolag (KS Del § 73)

Tilldelningsbeslut Skafferiavtal. Dnr TI 2018-1061 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
kommande avtal gällande skafferiavtal i Katrineholms Kommun enligt följande:
Matpiraten AB
Katrineholms Stormarknad AB
Roger Börjessons Livs Aktiebolag
Magnus Jeppsson Livs AB (KS Del § 74)

Tilldelningsbeslut Lågflödesmuddring av näringsrika sediment i sjön Öljaren. Dnr TI 2018-
2062
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela Nuva 
AB kommande avtal gällande lågflödesmuddring av näringsrika sediment i sjön Öljaren i 
Katrineholms Kommun. (KS Del § 75)

Tilldelningsbeslut Profilprodukter. Dnr TI 2018-2057
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Prendo AB kommande avtal gällande profilprodukter i Katrineholms Kommun. (KS Del § 76)

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrenssättning möbler till kontor- Socialförvaltningen. Dnr TI 
2017-1069
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Kinnarps AB kommande avtal gällande förnyad konkurrensutsättning möbler för kontor – 
socialförvaltningen i Katrineholms Kommun. (KS Del § 77)

Tilldelningsbeslut Revisionstjänster. Dnr TI 2018-2053
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Öhrlings PWC kommande avtal gällande revisionstjänster i Katrineholms Kommun. (KS Del § 
78)

Tilldelningsbeslut Konstgräsfotbollsplan Dnr TI 2018-1084
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Tranab Markbyggnad AB kommande avtal gällande konstgräsfotbollsplan i Katrineholms 
Kommun. (KS Del § 79)
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Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens Avtalsområde 9 projekt dagvattenutredning 
Kerstinboda. Ramavtal TI 2016-1096 A. Tekniska konsulter/Enskilda 
konsulter/kompetensförsörjning 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela ÅF-
Infrastructure AB kommande avtal gällande tekniska konsulter/enskilda 
konsulter/kompetensförsörjning i Katrineholms Kommun. (KS Del § 80)

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens avtalsområde 4. Projekt Miljötekniska markutredningar 
Kerstinboda. Ramavtal TI 2016-1096 B Konsulter & externa tjänster 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Structor Nyköping AB kommande avtal gällande miljötekniska markutredningar i Katrineholms 
Kommun. (KS Del § 81)

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrens: område 09 dagvattenutredningar och 
översvämningsrisk. Projekt dagvattenutredningar och översvämningsrisker detaljplan 
Duvestrand. TI 2016-1096 B 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Bjerking AB kommande avtal gällande dagvattenutredningar och översvämningsrisk i 
Katrineholms Kommun. (KS Del § 82)

Tilldelningsbeslut Fönsterputs. Dnr TI 2018-1031
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Malma Fönsterputs AB kommande avtal gällande fönsterputs i Katrineholms Kommun. (KS 
Del § 83)

Tilldelningsbeslut Korttidvikarier. Dnr TI 2018-2079 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
kommande avtal gällande korttidsvikarier i Katrineholms Kommun enligt följande:
Område 1 rangordning:
Studentvikarie Sverige AB
Pedagogpoolen i Sverige AB
Lärarjouren i Sverige AB (KS Del § 84)
Tilldelningsbeslut Tryckeritjänster. Dnr TI 2018-2025 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
DanaGård LiTHO kommande avtal gällande tryckeritjänster i Katrineholms Kommun. (KS Del 
§ 85)

Tilldelningsbeslut Kontorsmaterial. Dnr TI 2018-2103
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Staples Sweden AB kommande avtal gällande kontorsmaterial i Katrineholms Kommun. (KS 
Del § 86)

Tilldelningsbeslut VA-material LS-19-012 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela Dahl 
Sverige Aktiebolag kommande avtal gällande VA-material. (KS Del § 87)

Tilldelningsbeslut avropsförfrågan Arbetsplatser och elevdatorer, delområde 2 - lätta bärbara 
datorer och surfplattor – 128
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Advania Sverige AB kommande avtal gällande arbetsplatser och elevdatorer, delområde 2 - 
lätta bärbara datorer och surfplattor. (KS Del § 88)
Dnr: KS/2019:262-000

Samarbetsavtal - Upphandlingar, Telge
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I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att Katrineholms 
Kommun ingår avtal med Telge Inköp AB gällande att genomföra upphandlingar åt 
Katrineholms Kommun samt utbilda och ge stöd i upphandlingsfrågor. (KS Del § 89)
Dnr KS/2019:263

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av urologiskt material, 
inkontinensmaterial, nutritionsmaterial samt tredjeparts logistik. 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att Katrineholms 
kommun ger fullmakt till Per Erik Sjögaard, förvaltningschef på Varuförsörjningen Landstinget 
i Uppsala län samt Johan Wadman, tf förvaltningschef på Varuförsörjningen, region Uppsala, 
gällande medverkan i Varuförsörjningens upphandling av urologiskt material VF2018-0006, 
inkontinensmaterial VF2018-0007, nutritionsmaterial pump med tillbehör VF2018-0011 samt 
tredejpartslogistik VF2018-0008. (KS Del § 90)
Dnr KS/2019:264

Serkon - avtal
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela 
Katrineholms kommun ingår avtal med Serkon i Vellinge AB gällande leverans av tjänsten 
statsbidragsportalen.se.(KS Del § 91)
Dnr KS/2019:265

Förmånsdatorer samt tillbehör
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att Katrineholms 
kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 35 st förmånsdatorer samt 
tillbehör. (KS Del § 92)
Dnr KS/2019:266

Förmånscyklar med tillbehör
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att Katrineholms 
kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 19 st förmånscyklar samt 
tillbehör. (KS Del § 93)
Dnr KS/2019:267

Avtal med KPA Pensionsservice AB gällande pensionsadministration
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att tilldela KPA 
Pensionsservice AB kommande avtal gällande pensionsadministration för Katrineholms 
kommun. (KS Del § 94)
Dnr KS/2019:268

Avtal Söderberg & Partners - Analys borgensavgifter
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att Katrineholms 
kommun ingår avtal med Söderberg & Partners gällande analys av borgenavgifter. (KS Del § 
95)
Dnr KS/2019:269

Anbud KPA Pensionsförsäkringar AB
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att Katrineholms 
kommun acceptera anbudet från KPA Pensionsförsäkringar AB gällande 
kollektivavtalsgrundande förmånsbestämd pensionsförsäkring.(KS del § 96)
KS/2019:270
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Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Ansökan om bidrag till Stipendium- Musikens Hus Akademin 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 
20 000 kronor till föreningen Musikens Hus Akademin. 
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 57)
Dnr KS/2019:228-045

Bidrag till Katrineholm Cup fotboll 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 
50 000 kronor till Katrineholm Cupallians för genomförandet av Katrineholm Cup Fotboll år 
2019 i Katrineholm. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 58)
Dnr KS/2019:232-045

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att överlåta till 
socialförvaltningen i Katrineholms kommun att yttra sig för kommunens räkning gällanden 
socialstyrelsens remiss om föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet, dnr 4.1- 640/2019. (KS del § 60)
Dnr KS/2019:187-734

Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM 2019 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anslå 40 000 kronor 
till genomförandet av evenemang och storbildstv i stadsparken i samband med fotbolls-VM 
2019. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för genomförandet.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 62)
Dnr KS/2019:239

Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM 2019 - semifinal 
T.f. kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anslå 50 000 
kronor till genomförandet av evenemang och storbildstv i stadsparken i samband med 
fotbolls-VM 2019. Service- och teknikförvaltningen ansvarar för genomförandet.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 64)
Dnr KS/2019:239-045

Remiss - Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi 
Anneli Hedberg (S) beslutar på kommunstyrelsens vägnar att överlåta till kulturförvaltningen i 
Katrineholms kommun att yttra sig för kommunens räkning gällanden kulturdepartementets 
remiss Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi, dnr 
Ku2019/00550/KO. (KS del § 65)
Dnr KS/2019:244-820

Kommunstyrelsens vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 4000 till föreningen Linköpings motorsällskap som ska användas för att sponsra 
Anton Isakssons deltagande i junior VM i motorcross. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 67)
Dnr KS/2019:255-045

Bidrag till Katrineholms musikkårs sommarprogram 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 
24 000 kronor till Katrineholms musikkår.  (KS del § 97)
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Dnr KS/2019:277-045
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Bidrag till uppsättningen av pjäsen ”Döden fikar vid poolen” 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 
39 000 kronor till Kulturföreningen DuD och kannibalteatern. 
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.  (KS del § 98) 
Dnr KS/2019:279-045
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Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
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1929 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

19:31 Regelverk och ränta för RIPS

19:32 Överenskommelse om Krislägesavtal
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Irene Olander

Meddelande 

Protokoll och protokollsutdrag
Yttrande Remiss ny kärntekniklag- Miljödepartementet

Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande Ny kärntekniklag- 
med förtydligande ansvar (SOU 2019:16). Katrineholms kommun avstår att lämna några 
synpunkter på remissen. 
Dnr KS/2019:163-429

Yttrande gällande Remiss- översyn av Havs-och 
vattenmyndighetens föreskifter HVMFS 2013:19, och HVMFS 
2017:20.

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande remiss- översyn av havs-och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:190, och HVMFS 2017:20. Ärendet har 
bedömts av samhällsbyggnadsförvaltningen vilka gjort bedömningen att inga synpunkter 
finns att ge. Katrineholms kommun avstår således från att lämna några synpunkter
Dnr KS/2019:197-435

Yttrande gällande Samråd- Eskilstunas översiktsplan 2030

Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande Eskilstunas 
översiktsplan 2030. Ärendet skickades vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
bedömning där bedömning gjordes att inga synpunkter fanns att ge. Katrineholms kommun 
avstår således att lämna några synpunkter.
Dnr KS/2019:227-212

Yttrande gällande samråd ortsanalys och utvecklingsplan 
för Kvicksund

Katrineholms kommun har fått möjligheten att yttra sig över ortsanalysen och 
utvecklingsplan för Kvicksund. Ärendet har skickats till samhälllsbyggnadsförvaltningen för 
bedömning där bedömning gjorts att inga synpunkter fanns att ge. Katrineholms kommun 
avstår således att lämna några synpunkter. 
Dnr KS/2019:229-212

Övrigt

Lars Härnström (M) har från och med den 1 september 2019 avsagt sin plats som ledamot i 
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 -2022. Detta innebär att vid avsägelse som 
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val. Den ersättande 
ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som avgående ledamoten 
tillhör. I detta fall blir det Tony Karlsson (S) då han är den första ersättaren i 
valsedelsgruppen som benämndes S, M. 

Fyllandsval för ny ersättare genomförs inte så länge det finns ersättare att tillgå i enlighet 
med lagen om proportionellt valsätt.
Dnr KS/2018/476-111
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis för Detaljplan för fastigheterna 
Granhammar 3:18 och 3:19 samt del av 2:1, Floda, Katrineholms kommun.
Handl nr 2019:1481

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-06-11, § 115/19 – 
Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands styrelse.
Handl nr 2019:1560
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