
KALLELSE 

Datum 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-19 

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 

Tid 2017-10-25 kl. 08:15 

Plats KTS-salen, Vita huset 

Ärende Beteckning 

Information 
1. Kommunstyrelsens ansvarsområde

- Allmänt
- Presentation av ny kanslichef
- Utbyggnad av bredband
- Arbetet med e-tjänster

2. Ekonomisk utfallsprognos och
personalredovisning för Katrineholms
kommun

3. Ungdomsverksamhet i Katrineholm (prel)

Ärenden till kommunfullmäktige

4. Utbetalning av partistöd 2018 KS/2017:504, 
KS/2017:59 

5. Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde

KS/2017:440 

6. Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt Miljöbalken

KS/2017:429 

7. Höjningar av hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar

KS/2017:483 

8. Övergripande plan med budget 
2018-2020

KS/2017:416 

9. Svar på motion om att producera egen el via
solceller

KS/2017:10 

10. Svar på motion om skoldusch KS/2016:458 

11. Svar på motion om renodlad gymnasieskola KS/2016:457

12. Motion att anordna undersköterskeutbildning
i Katrineholms Kommun

KS/2016:317 

13. Delårsrapport från Gemensam patientnämnd KS/2017:471
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KALLELSE 
 
 
 

 

 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-10-19   
 
 Ärende Beteckning  

14. Delårsrapport från Västra Sörmlands 
Räddningstjänst för perioden den 1 januari 
till den 31 augusti 2017 

KS/2017:485  

 Ärenden till kommunstyrelsen   

15. Yttrande över remiss - Utställning av 
Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

KS/2017:365  

16. Yttrande över förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2024 

KS/2017:461  

17. Granskningshandling - Planbeskrivning - 
Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl., Valla 
Katrineholms kommun 

KS/2017:398  

18. Exploateringsavtal och köpeavtal med 
Sjötorps Förvaltning AB avseende 
fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i Katrineholm 

KS/2017:498  

19. Exploateringsavtal och köpeavtal med 
Sjötorps Förvaltning AB avseende del av 
fastigheten Djulö 2:3, Djulö Backar, 
Katrineholm 

KS/2017:499  

20. Grönplan Katrineholms stad KS/2017:506  

21. Sammanställning av kommunstyrelsens 
medel till förfogande 2017-10 

KS/2017:242  

22. Bidrag till Summer Camp 2017 KS/2017:476  

23. Revidering av beslut gällande upplösning av 
Sjukhjälpsfonden 

KS/2017:505  

24. Anmälan om delegationsbeslut   

25. Anmälan av Sveriges Kommuner och 
Landstings cirkulär 

  

26. Meddelanden   

    
Göran Dahlström 
Ordförande 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan angivet 
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna 24 mandat * 33 375 kronor =  801 000 kronor
Moderaterna 6 mandat * 33 375 kronor =  200 250 kronor
Sverigedemokraterna 5 mandat * 33 375 kronor =  166 875 kronor
Liberalerna 4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor
Centerpartiet 4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor
Miljöpartiet 3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor
Vänsterpartiet 2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor
Kristdemokraterna 2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Det krävs att mottagare av partistöd årligen lämnar en redovisning som visar att stödet 
använts till ändamålet ovan. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2017. 
Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod. 

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid. KL 2 kap. 12 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd 
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 

Mandatbundet stöd utgår inte för det år som följer på kalenderåret då mandat inte kunnat 
besättas med vald ledamot.

Ärendets handlingar
 Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-12-15, 

§ 57
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 Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17
 Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02
 Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07
 Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24
 Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22
 Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15
 Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09
 Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09
 
Ärendebeskrivning
Kommunallagens nya regler för kommunalt partistöd tillämpas från och med 
mandatperioden 2014-2018. Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska 
partiernas ställning i den kommunala demokratin (KL 2:9). Lokalt partistöd är enligt 
lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommun-
medlemmarna. 

Kommunfullmäktige har i december 2014 reviderat styrdokumentet ”Regler för det 
kommunala partistödet”. Av detta framgår att partistödet i Katrineholms kommun 
består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet 
stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. Vid fördelningen av partistöd 
beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 
(2005:837).  Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.

Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet under 
vardera januari och juli månader.

Vidare anges att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §, första 
stycket. 

Redovisningen ska enligt kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg i vilket en av respektive parti 
utsedd särskild granskare ska bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet.

Lagstiftaren har inte preciserat hur redovisningen ska gå till. För att underlätta redo-
visningen har därför kommunledningsförvaltningen med skrivelse till partierna bifogat 
en särskild blankett för ändamålet samt redogjort för de föreskrifter som ska beaktas. 
Som framgår av ärendets handlingar inkom redovisningarna under perioden februari-
juni 2017. 

I Sveriges Kommuner och Landstings kommentarer till underlaget för regler om 
partistöd klarläggs att syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra 
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för 
allmänhet och media. De handläggningsåtgärder som ingår i den sedvanliga 
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beredningen inför ett beslut i fullmäktige bör därför ta sikte på att föreskrivna 
formkrav är uppfyllda. 

Förvaltningens bedömning
Samtliga partier har lämnat in redovisningar och intyg från granskare. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att syftet enligt kommunallagen kan anses 
vara uppfyllt och att mot denna bakgrund kan det vara rimligt att fatta beslut om 
utbetalning av partistöd för 2018 till samtliga partier. 

Eftersom Sverigedemokraterna från och med den 6 juli 2017 har ett mandat som 
saknar vald ledamot ska, enligt reglerna för det kommunala partistödet, inget 
mandatbundet stöd utbetalas för detta mandat för 2018.

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Redovisning av erhållet lokalt partistäd med granskningsrapport och intyg

(Du kan nnväncla FII för att förflytta slig mellan fälten/rutorna)

1 (2)

Parti: Organisationsnummer.
Socialdemokraterna 818500-1107

Adress: PosMummer och ort:

Videvygen 9 64149 Katrineholm

Telefon: Redovisningen avser år:

0150-10545 2016

Erhållet partistöd:
Bifogade hand) inger

811000 kr Verksamhetsberättelse ❑

Resultaträkning ❑

Beskriv hur det lokala partist(idet använts t2Sr att stårka partiets ställning i den kommunala demokratin

Opinionsbildning bland medborgare såsom brev, annonser mm.

Utbildning och möten för våra förtroendevalda och medlemmar.
Administration av partiorganisationen(personal, lokal, porton, tele mm).

Utåtriktade verksamheter såsom torgmöten och dörrknackning.
Möten, konferenser och seminarier fSr medlemmar och för medborgare som är

nyfikna på vårt parti.

n~~~~~ ~~munst,~relsen

~J -~~' ~'Q"C ̀~
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_Ci~T L~ D 

Handl.
.1C.
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D-play
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Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen — beskriv vilka motprestationer som har erhållits:

Vi betalar för våra medlemmars deltagande i regionala och nationella aktiviteter
(utbildningar, konferenser och kongresser) helt eller delvis.
Köp av annons(Eniro) och försäkringar (gruppförsäkringar för medlemmar).
Vi har samordnat uppvaktning av regional sidoorganisation isamband med 100 års
jubileum.

Vi betalar inte några allmänna stöd till regional eller nationell organisation utan r de
fall vi tiverfbr medel är det för verkliga kostnader relaterade till vårt deltagande.

Datum: Datum: ~~ („~ ~ ~'

Ordfö de• Kasstir. `~'f

--~~.>

Na,~nftsrtydligande: Nam drtydligand

Granskningsrapport
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Granskningsintyg

Härmed intygas att ovanstående redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Mina iakttagelser nämns i granskningsrapporten ovan.

Datum:

Granskning genomftsrd av:~,,,; ~

/~ ,e,~ ,~ L~i~<" -xf
Namnfbrtydligande: ~~/
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Kirtrineholms komrnun \

Redovisning av erhAllet lokalt partistdd med granskningsrapport och intyg

(Du kan anvcinda Fl I f)r qttforfl)tttct dig ruellan.fttltenhutorna)

Marknadsforing via hemsidan och annonser
Totalt ca 4 000kr

Serviceavgift till Miljopartiet riks for support och utbildning avseende lokalavdelningens
hemsida, medlemsregistret samt grafisk profil, Miljopartiet riks skickar ocks6 lopande
information till bSde fortroendevalda och medlemmar om riksdagsgruppens arbete mm
Totalt 5 506kr

1 (2)

Pafii:
Milionartiet de srona I Katrineholm

Organisationsmrrrrmer:
818501-0793

Adress:

Vinsdkersvisen 5

Postnurnmer och or1

641 36 Katrineholm

Telefon: Redovisniugen avsel ir'
2076

Erhillet parlistod 20 1 6:

110 125kr
Bifogade handlingar

Verksanrhetsber'?ittelse

Resultatlakling

T
X
X

Besls iv hui det lokala parlistOdet anviints lol att stiirka partiels stiillning i dc.n konrmuna la denrol,,r'a1in

Partistodet har anvdnts huvudsakligen till foljande:
. Hyra av moteslokal p5 Ving6kersvegen, inklusive el, bredband, forsbkring, stiidning,

fortiiring vid moten samt inkop av kontorsmaterial och utrustning (dator)
Totalt ca 63 000kr.

o Deltagande i Miljopartiets kongress, Kommun- och landstingsdagarna och interna
utbildningar
Totalt ca 25 000kr
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2 (2)

Ont over[oringar har giorts ti]l delaL av partiorganisatioren utanlor komrnunen - beskriv vilka motprestationer sorn har erhillits;

r Giist vid medlemsmotet i januari var riksdagsledamot for Sormland, Marco Venegas
o Miljopartiets riksorganisation har bidragit med kostnadsfri support och utbildningar

avseende lokalavdelningens hemsida, medlemsregistret samt grafisk profil vid
marknadsforing.

o Miljopartiets riksorganisation har skickat lopande, via e-post, interninformation till b6de
fortroendevalda och medlemmar om riksdagsgruppens arbete samt andra hdndelser som
beror den lokala avdelningen.

Dalur:r:

7017 -01-?2
Drrhrm:

2017-01,-22
crrdrorande: twufiadln l(a s so r:

... t' .-
N artr n tor ryd I rgr ncle:

Jean Fridh [1ilT::::i'o'' trlait /{.y/h,roh
Granskningsrapport

Granskningsintyg
Hdrmed intygas att ovanstirende redovisning ger en rdttvisande bild av hur partistodet anvdnts,
Mina iakttagelser ndmns i granskningsrapporten ovan,

Danm: zo I )- ez- v.o

Monica Lindow
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I n ne h d llsfo rtec kn ing

L. lnledning 2

2. Medlemsmciten 2

3. Ovriga ut6triktade aktiviteter 2

4. lntern kommunikation 2

5. Ledningsgruppen 3

6. Kommungruppen under 2016 3

7. Valberedningen 4

8. Distriktsorgan 4

9. Partilokal 4

10. Ekonomioch medlemsavgift 4

1. Inledning
I denna verksamhetsberdttelse for miljopartiet de grona i Katrineholm beskrivs vad vi har gjort
under Sret 2016 ijdmforelse med verksamhetsplanen for 2016.

2. Medlemsmdten
Miljopartiet de grona i Katrineholm har vid irsskiftet 2016: 32 medlemmar.

Under dret har vi haft fem moten:
3l januari: medlemsmote inklusive gemensam diskussion med riksdagsledamot Marco Venegas
12 mars: 6rsmote
22 maj medlemsmote inklusrve Sterrapportering fr6n kongressen
25 september: medlemsmote angiende diverse val
11 december: medlemsmote och julavslutning

3. Ovriga utetriktade aktiviteter
Arets mp-kongress holls 13 - 15 maj i Karlstad. Ombud frdn Katrineholm var Ylva G. Karlsson
med ersdttare Ann-Sofie Jacobsson.

Kommun- och landstingsdagarna holls 1,I - 1,3 november i Sundsvall. Frdn Katrineholm deltog
Ylva G. Karlsson, Lilli Mdrton, Whera Nyvell och lsmail Abukar.

4. Intern kommunikation
Vdr hemsida www.mp.se/katrineholm samt vAr oppna Facebook sida har uppdaterats med bl.a.
det lokala politiska programmet och motioner som har inlSmnats till kommunfullmdktige.
I vAr slutna Facebook grupp har vifort interna diskussioner mellan medlemmarna.
Moteskallelser till medlemmarna har gjorts frdmst via e-post och brev till de som inte har e-
post.
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5. Ledningsgruppen
Ledningsgruppen har som uppdrag att leda arbetet internt iforeningen, bl.a. att kalla till
medlemsmoten och forsoka se att sd mvcket som mojligt av verksamhetsplanen genomfors.

Vid irsmotet den L2 mars 2016 valdes foljande personer iledningsgruppen:
lean Fridh (sammankallande), Karl Kiillander (kassor), Solveig Karlsson (ledamot), Nathalie
Axelsson (ledamot), En plats blev vakant. Nathalie Axelsson avsade sin plats iapril och ingen
ersiittare kunde hittas under resten av 2016. Ledningsgruppen har diirfor best6tt av endast tre
personer storre delen av 2A16.

6.K der 2OL6

Miljopartiet har som vanligt lagt planeringsforutsiittningarfor kommande 6r under vAren och en
fullstiindig budget for 6r 201-7 under hosten. Under 6ret har vi lagt tv6 motioner i

kommunfullmii ktige:
o Ombyggnation av bussdelen pd resecentrum
o Bilpool

ommun u unqe
Kommunfullmdktige Ordinarie ledamot Ersdttare
januari - juli Ylva G. Karlsson

Lilli Mdrton
Thomas Nyvell

Whera Nyvell
Ami Rooth

augusti- december Ylva G. Karlsson
LilliMdrton
Whera Nyvell

Ami Rooth
Sanna Cronhielm
(fr.o.m. december)

Nimnd/styrelse Ordinarie ledamot Ersittare
Kommunstyrelsen jan - aug

sep - dec
Ylva G. Karlsson
Ylva G. Karlsson

Thomas Nyvell
va ka nt

Bild ninesna mnden Ylva G. Karlsson lsmail ,Abukar
Byee- och miljondmnden Sanna Cronhielm
Kultur- och turistnii mnden Ami Rooth
Service- och teknikndmnden jan - aug

okt - dec
Thomas Nyvell
Roger Karlsson

SocialnJmndenjan-aug
okt - dec

Roger Karlsson
va ka nt

Viad ida ktnii mnde n 
:il _ :::

Roger Karlsson
Ami Rooth

Vird- och omsorgsndmnden Lilli Mdrton
(2:e vice ordforande)

Whera Nyvell

Valnimnden Ami Rooth
KFAB, KIAB Gudrun Lindvall
KVAAB Ca rl Frick
Kommun revisionen Karl Kdllander

(ordforande)
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7. Valberedningen
Vid irsmotet imars omvaldes Lilli Mdrton (sammankallande), GunvorG. Ericson och Nicklas
Adamsson till valbered ningen.

B. Distriktsorgan
Ombud till distriktsstbmman har varit Jean Fridh, lsmail Abukar och Ann-Sofie Jacobsson,
ersattare Gunvor G Ericson och AmiRooth. lnget ombud frdn Katrineholm har nominerats till
va lbered ningen i d istriktsstyrelsen.

9. Partilokal
Vir partilokal finns fortfarande
rustats med en ny dator.

Ving6kersvagen 5, Katrineholm. Under 2016 har lokalen

i _i!#'

pa

10. Ekonomi och medlemsavgift
Medlemsavgift for 2016 har varit 0 kronor for Katrineholms
f5tt partistod pd 1-10,125kr, som motsvarar v6ra 3 mandat i

Nettoresultatet for 2A16 dr 1,2,289kr och det egna kapitalet

lokalavdelning. Under 2016 har vi
kommunfullmeiktige.
dr 222,323,r

Katrine ho I m 2017 -0I-22

Jean Fridh

Karl Kdllander

Solveig Karlsson
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Mp Katrineholm Resultaträkning Sida: 1
Räkenskapsår: 160101-161231 17-01-23  23:53

Uppställning enligt ny ÅRL
Datum: 160101-161231 Senaste vernr:45

Årsbudget

Ack Budget Av %
Rörelsens intäkter och lagerförändring

Övriga rörelseintäkter
3985 Partistöd 110 125,00 110 125,00 0

S:a Övriga rörelseintäkter 110 125,00 110 125,00 0
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 110 125,00 110 125,00 0

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm
4100 Mp serviceavgift -5 506,00 -5 500,00 -0
4200 Kongresskostn. -3 383,00 -14 000,00 76
4600 Aktiviteter -21 301,00 -20 000,00 -7
4800 Reseers. -240,00 0,00 -999

S:a Råvaror och förnödenheter mm -30 430,00 -39 500,00 23

Bruttovinst 79 695,00 70 625,00 13

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -42 468,00 -42 100,00 -1
5050 El lokal -2 152,00 -2 100,00 -3
5090 Övr kostnader hyrd lokal 0,00 -1 500,00 100
5910 Annonser -3 785,00 -1 200,00 -215
6110 Kontorsmaterial -10 849,00 -12 500,00 13
6200 Telefon/bredband -4 248,00 -4 200,00 -1
6310 Företagsförsäkringar -1 640,00 -1 650,00 1
6390 Övr kostnader -290,00 -2 000,00 85
6990 Förtäring mm möten -1 330,00 -2 500,00 47

S:a Övriga externa kostnader -66 762,00 -69 750,00 4

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -97 192,00 -109 250,00 11
Rörelseresultat före avskrivningar 12 933,00 875,00 999
Rörelseresultat efter avskrivningar 12 933,00 875,00 999
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 12 933,00 875,00 999

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter
8500 Bankavg. mm -643,50 -600,00 -7

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -643,50 -600,00 -7

S:a Resultat från finansiella investeringar -643,50 -600,00 -7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 12 289,50 275,00 999
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 12 289,50 275,00 999
Resultat före skatt 12 289,50 275,00 999
Beräknat resultat 12 289,50 275,00 999

8999 Redovisat resultat -12 289,50 0,00 -999
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Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka paztiets ställning i den kommunala demokratin
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Kristdemokraterna Katrineholm Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 17-03-16

Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 Senaste vernr: 60
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-O 1 - 16-12-31

Perioden Ackumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
381 ] Uthyrning av lokaler 8 120,00 8 120,00
3890 Medlemsavgifter 5 400,00 5 400,00
S:aAktiverat arbete för egen räkning 13 520,00 13 520,00

Övriga rörelseintäkter
3987 Kommunala bidrag 76 750,00 76 750,00
S:a Övriga rörelseintäkter 76 750,00 76 750,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader
Råvazor och förnödenheter mm

4896 Årsmöteskosmad
S:a Råvaror och förnödenheter mm

90 270,00 90 270,00

-1 904,12 -1 904,12
-1904,12 -1904,12

Bruttovinst 88 365>88 88 365,88

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -14 880,00 -14 880,00
5020 El hyrd lokal -2 174,00 -2 174,00
6063 Kommun o Landstingdagar -3 229,00 -3 229,00
6064 Annonser -3 785,00 -3 785,00
6069 Reklam oMarknadsföring -2 079,00 -2 079,00
6070 Represtation, uppvaktning -1 249,00 -1 249,00
6310 Företagsförsäkringar -1200,00 -1200,00
6340 Medlemsavgift till Distriktet -2 000,00 -2 000,(10
6350 Partistöd till Distriktet -33 375,00 -33 375,00
6570 Bankkostnader -734,00 -734,00
6970 KD tidning Fack- litteratur -2 085,00 -2 085,00
S:a Övriga externa kostnader -66 790,00 -66 790,00

Personalkostnader
7614 Utbildning, fömoendevalda -532,80 -532,80
S:a Personalkostnader -532,80 -532,80

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -69 226,92 -69 226,92

Rörelseresultat före avskrivningar 2t 043>08 21 043,08

Rörelseresultat efter avskrivningar 2t 043,08 21 043,08

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 21 043,08 21043,08

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21 043,08 21 043,08

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 21 043,08 21 043,08

Resultat före skatt 21 043,08 21 043,08

Beräknat resultat 21 043,08 21 043,08

8999 Redovisat resultat -21 043,08 -21 043,08
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CENTERPARTIET Verksamhetsberättelse
Katrineholms kretsen

2016
Sida 1 av 2

Styrelsen för Katrineholms kretsen av Centerpartiet får härmed lämna följande redogörelse över
verksamheten 2016.
Kretsstyrelse:

Lokal:

Ordförande: Sten Holmgren
V.ordförande: Maria Brastö
Kassör: Ann-Charlotte Olsson
SelQeterare: Bertil Carlsson

Emilia Tennmyr
Johan Sundholm
Hans Linke
Elias Claesson
Ghaidaa Al Kinani

Jungfrugatan 21, Katrineholm
Styrelsesammantråden:

Adjungerade:
Fullmåktigegruppen: Inger Fredriksson
Kyrkopolitiskagruppen: Örjan Lindgren
Distriktsstyrelsen: Leif Strand

Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda sammanträden.
Kretsårsmöte:

Onsd. 24 febniari i Pensionärernas hus, Katrineholm.
Emil Källström presenterade "Närodlad ekonomisk politik".
Efter diskussion och fika följde sedvanliga årsmötesförhandlingaz.

Informationsmöten:
• Torsd. 14 april. Nya ambulansstationen. Information om ambulansverksamheten och

rundvandring i de nya lokalerna. Kommunala frågor.
• Sönd. 5 juni. Miljöaktivitet Öljaren. Information från Katrineholms kommun och Sportfiskarna.
• Onsd. 7 sept. Information om förslaget till Svealandsregion. Vad år en Region.
• Onsd. 16 november: Landstingsinformation och kyrkliga frågor. Nomineringar. Kommunala

frågor.
Kampanjer:
• Vårkampanj: Onsd. 18 maj Utdelning av flygblad till pendlare vid järnvägsstationen.
~ Under försommaren delades flygblad ut i delar av Katrineholm.
• Miljöbilen: Under vecka 34 insamlades miljöfazligt avfall, Centerpartiet bjöd på fika och

flygblad.
• Höstkampanj: Tisd. 27 september Utdelning av flygblad pendlare vid järnvägsstationen.

Utbildningar och kurser:
• Politikerskola: Studiecirkel, vårtermin och höstternun. Kontakt med Riksdagsledamöter via

Skape.
• Strategisk planering: 20 februari: Planering ur ett politiskt perspektiv.
• Nätverksträffar: Under året har ledamöter i kommunala nämnder och styrelser deltagit i

distriktsträffaz för utbildning och utbyte av erfarenhet.
• Kommundag: 22 oktober Flen. Utbildningsdag för kommunalt engagerade.

Jullunch:
Lörd. 10 december avnjöts jullunch på Åsa Folkhögskola Sköldinge.

Yttrande:
Kretsstyrelsen haz lämnat yttrande till Katrineholms kommun gällande:

• Detaljplan Eriksbergsvägen: Vi motsätter oss byggande av området.
• Översiktsplan Landsbygden: Synpunkter för att förbättra pl~rslaget.

~~~~~~: ~~
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Konferenser:
• Kommundagaz: Karlstad 4-5/2 deltagare Inger Fredriksson och Ann-Charlotte Olsson.
• Ordförandeträffaz: Sten Halmgren har deltagit i partiets träffar för kretsordförande.

Distriktet:
• Distriktsståmma: Lörd. 16 april, Flen. Ståmmoförhandlingar och motionsbehandling.
• Höststämma: Lörd. 22 november, Skjortan, Flen. Stämmoförhandlingar.

Annonsering:
Kretsen haz under året annonserat möten och aktiviteter under "Föreningsnytt" i
KatrineholmsKuriren. Medlemmaz med email haz fatt digital information.

Övrigt:
16/5 Johan Hedin besöker Katrineholm och presenterar Centerpartiets kriminalpolitik vid
presskonferens.

Ekonomi:
Hänvisas till separat ekonomisk rapport

Slutord:
Under året har vi via kampanjer och informationsmöten fört ut Centerpartiets politik till
Katrineholmstiorna.
Med detta tackar styrelsen medlemmar, sympatisörer och Centerpartiorganisationerna fär det
gångna året och hoppas på ett framgångsrikt 2017 fyllt med närodlad politik.

Katrineholm i februari 2017

~`2• 
''~1°`;

Sten Holmgren, or rande

Ann-Charlotte Olsson, Kassör

Ghaidaa Al I

Hans Linke

Johan Sundholm

~ ~~~---
~r Fr son

Lei

2

f, ~~

>~.~ ~~~1

Mana Brantö, vice ordförande

Bertil Carlsson, Se erare
~_

Emilia Tennmyr

Elias Claesson

t~, ~.~ ~,.~.
Örjan Lindg~n

Cente~part~et
KATRINEFFOLM
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Resultatråkning 2016

Intåkter
Partistöd 143.500:-
Medlemsavgifter 15.000:-
Kulturstöd 300:-

158.800:-

Kostnader
Servicetjänster 33375:-
Hyra ,Tele 18.888:-
Utbildning 13.61 ~:-
Informationsmöten 14.453:-
Annonser 6.829:-
Information 906:-
Kostnadsersättning 1I.000:-
Reseersåttning 8.971:-
Övrigt --.-
Årets överskott 50.763:-

158.800:-

Sten Holmgren, ordf.

Av föreningen valda revisorer
~.

. ~ ~~

~~~.

i ~ ':
Ann-Chazlotte Olsson, kassör

...

Centerpartiet
KATRINfHOIM
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Giltighetstid t.o.m. 2019 
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REGLER FÖR DET KOMMUNALA 
PARTISTÖDET 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2014-12-15 

 

 

 
Beslutshistorik 

 

Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 200 

 
Ändrad av kommunfullmäktige 

2003-05-19, § 152 

Reviderad av kommunfullmäktige 

2014-12-15, § 57 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Förvaltarskap1
 

 

-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen 
 

 
 
 
 
 

Uppföljning 
 

Hur: Kontroll mot redovisning, granskningar m.m. 
 
 
 
 

När: - Uppföljning vartannat år, med start 2017 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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REGLER FÖR DET KOMMUNALA 
PARTISTÖDET 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2014-12-15 

 

 

 
 

Regler för det kommunala partistödet 
 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska därutöver följande gälla. 

 
1 § Rätt till partistöd 

 

Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket 

kommunallagen. 

 
2 § Grundstöd och mandatstöd 

 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 

 
3 § Fördelning av partistöd 

 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot 

är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört. 

 
Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår. 

Undantaget de partier som utökar sina mandat. 

 
4 § Redovisning och granskning 

 

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 

att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
5 § Årlig utbetalning 

 

Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet 

under vardera januari och juli månader. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 

utbetalas inget stöd för nästkommande period. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-03 KS/2017:440 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna följande höjningar av 
måltidsavgifterna från den 1 januari 2018 inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde:

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning:
 Frukost i servicehusets restaurang höjs med en krona till 23 kronor per dag.
 Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution med två kronor till 62 

kronor per dag.
 Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 60 

kronor till 1860 kronor per månad.
 Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor till 

3450 kronor per månad.
 Avgift för mat vid korttidsvistele höjs med fem kronor till 115 kronor per dygn.
 Kvällsmåltid höjs med en krona till 31 kronor per dag.
 Deltagande i dagverksamhet höjs med fyra kronor till 75 kronor per dag.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning, verksamhet enligt LSS:
 Korttidsvistelse höjs med två kronor till 34 kronor per måltid.
 Kortidstillsyn höjs med en krona till 21 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för 
2018-2020 upprättat förslag till höjda avgifter inom nämndens verksamhet. 
Höjningarna avser måltider och motiveras utifrån nämndens direktiv om att i 
anslutning till budgetprocessen anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris. 

Beräkningarna som ligger till grund för föreslagna höjningar är gjorda utifrån aktuella 
nationella råvarupriser.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 74, 2017-08-31
 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) med föreslagna 

ändringar
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-03 KS/2017:440 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för 
2018-2020, upprättat ett förslag till avgiftshöjningar avseende måltidsavgifter för äldre 
och personer med funktionsnedsättning.

De föreslagna avgiftsändringarna redovisas i bifogad handling, ”Avgifter inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet” (KFS 4.13).

Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsnämnden motiverar de föreslagna höjningarna med att man utifrån 
nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån 
kostnadsutvecklingen generellt och anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att invända mot vård- och 
omsorgsnämndens förslag till avgiftshöjningar. Förvaltningen föreslår därför 
kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige att godkänna vård- och 
omsorgsnämndens förslag till nya avgifter från den 1 januari 2018.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten



Protokollsutdrag 1 (2)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-08-31 Hnr 2017:906

§ 74

Förslag om höjning av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (handlingar utsändes 
senare) (VON/2017:39)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att från den 1 januari 2018 höja måltidsavgifterna i KFS 4.13 i enlighet med 
vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

Nämndens förslag redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 9/2017.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till underlag för övergripande 
plan med budget 2018-2020.

Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2018 en höjning av följande avgifter:

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL)
Måltid Nuvarande avgift Förslag från 

2018-01-01
Frukost i servicehusets restaurang 22 kronor/dag 23 kronor/dag
Lunch vid dag- och områdescentraler 
samt matdistribution

60 kronor/dag 62 kronor/dag

Månadsabonnemang matdistribution 
avser betalning för 30 dagar

1 800 kronor/månad 1 860 
kronor/månad

Måltidsabonnemang på vårdboende 
och gruppboende

3 350 kronor/månad 3 450 
kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse 110 kronor/dygn 115 kronor/dygn
Kvällsmåltid 30 kronor/dag 31 kronor/dag
Deltagande i dagverksamhet 71 kronor/dag 75 kronor/dag

När det gäller kostnaden för dessert (5 kronor) föreslås ingen höjning.



Protokollsutdrag 2 (2)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-08-31 Hnr 2017:906

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt 
LSS)
Måltid Nuvarande avgift Förslag från 

2018-01-01
Korttidsvistelse 32 kronor/måltid 34 kronor/måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

20 kronor
Självkostnadspris (se 
daglig verksamhet)

21 kronor

Föreslagna höjningar medför ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet.

Avgiftshöjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess 
anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter 
utifrån självkostnadspris. Beräkningarna har gjorts utifrån aktuella nationella 
råvarupriser.

Ärendets handlingar
 Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
förvaltningschef Päivi Kabran.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten



Hnr 2017:908                                  Styrdokument

Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens 
verksamhet

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 4.13)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-01-16, § 2
Giltighetstid från 2017-01-16 och tillsvidare

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2017

Vård- och omsorgsnämnden förslag till ändringar är markerade 
med röd under- respektive överstruken text
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Beslutshistorik
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

Ändrad av kommunfullmäktige
2005-11-21, § 190,
2006-11-20, § 20,
2007-11-19, § 275,
2008-03-17, § 44,
2008-11-17, § 200,
2009-02-09, § 25,
2009-03-16, § 42,
2009-11-16, § 188,
2009-12-14, § 221,
2010-11-15, § 11,
2011-11-21, § 303
2012-11-19, § 242
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
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2017-01-16

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens 
verksamhet
Förklaringar

SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL)

Avgift

Frukost i servicehusets restaurang 22 23 kronor/dag
Lunch vid dag- och områdescentraler samt 
matdistribution

60 62 kronor/dag

Månadsabonnemang matdistribution avser betalning 
för 30 dagar

1 800 1 860 
kronor/månad 

Måltidsabonnemang på vårdboende och 
gruppboende

3 350 3 450 
kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse 110  115 kronor/dygn

Kvällsmåltid 30 31 kronor/dag

Dessert 5 kronor/dag

Deltagande i dagverksamhet 71 75 kronor/dag

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt LSS)

Avgift
Daglig verksamhet Resurscentrets självkostnad exkl.

personalkostnaden vid resurscentret

Korttidsvistelse 32 34 kronor per måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

20 21 kronor
Självkostnadspris (se daglig verksamhet)
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2017-01-16

Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för 
dementa)

Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är 
på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20 
kvadratmeter av gemensamhetsytorna.

Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:

Hyra

≥ 32 kvm med trinett och sovalkov 
(238 stycken)

5 000 kronor/månad

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken) 
Finns på Furuliden, Yngaregården 
och Almgården

5 000 kronor/månad

33 kvm utan trinett (27 stycken) 
Finns på Igelkotten

4 600 kronor/månad

24 kvm utan trinett (3 stycken) 
Finns på Almgården och 
Yngaregården

4 070 kronor/månad

Enkelrum Lövåsens vårdboende 5 000 kronor/månad

Dubblett på boende 5 717 kronor/månad

Avgifter för barn och ungdomar behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)

Avgift

Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan 
egen inkomst

Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, faktura 
ställd till ungdom
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Datum

2017-01-16

Avgift
Avgift för ungdom över 18 år med 
egen inkomst (aktivitetsersättning)

Avgift för hyra 0,5 gånger prisbasbeloppet 
så kallat högkostnadsskydd. (Under 
förutsättning att riksdagen fattar beslut om 
höjt avgiftstak höjs avgiften till 0,539 
gånger prisbasbeloppet)
Avgift för mat enligt konsumentverkets 
beräkningar

Övriga avgifter
Avgift

Ledsagarservice enligt SoL (sjuk- 
och behandlingsresor undantagna)

20 kronor/tillfälle

Trygghetslarm utanför särskilt 
boende

275 kronor/månad

Förlust av larmklocka 750 kronor

Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor

Hemtjänst hos enskild i eget 
ordinärt boende upp till 6 timmar 
per månad

Enligt KFS 4.22
Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL. 
Årlig uppräkning sker. För information om 
gällande taxa - kontakta vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Aktivitet Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara landstingets
patientavgifter inom primärvården - 
Besök hos distriktssköterska

Hembesök av arbetsterapeut och 
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i 
hemsjukvården

Avgiften ska motsvara Landstinget 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser



6 (6)
4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Aktivitet Avgift

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna 
i hemsjukvården och i särskilt boende

Avgiften ska motsvara Landstinget 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i 
hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.

Resor

Till och från daglig verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning 
enligt LSS/SoL

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa, Månadskort för 
arbetsresor

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden 
på LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med 
hemsjukvården och särskilt boende



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-03 KS/2017:429 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till taxa för bygg- 
och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ändrades från och med den 1 januari 2017, 
vilket medförde att vissa verksamheter fick ändrad prövningsnivå. Med ändringen av 
miljöprövningsförordningen som främsta grund, har bygg- och miljönämnden lämnat 
förslag på ändringar i taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. 
Revideringarna av taxan avser i huvudsak avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskyddsverksamhet (taxebilaga 2 i bifogad handling). Anpassningar av 
paragrafhänvisningar och tydliggöranden har gjorts samt vissa smärre redaktionella 
ändringar.

De förslagna förändringarna får ingen direkt betydelse för pågående verksamheter men 
för att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband med nyetablering eller ändring i 
befintlig verksamhet behöver bygg- och miljönämndens taxa uppdateras. Vidare, 
förbättras bygg- och miljönämndens möjligheter att indexuppräkna taxan.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 92, 2017-08-23
 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m m (KFS 4.02)
 
Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018. 
Förslaget är föranlett av att miljöprövningsförordningen (2013:251) har ändrats. 
Revideringen gäller främst avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av bygg- och miljönämndens förslag till 
taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. Av nämndens underlag 
framkommer att taxeförslaget har föranletts av de ändringar som gjorts i 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-03 KS/2017:429 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

miljöprövningsförordningen (2013:251) från den 1 januari 2017 där vissa 
verksamheter fått ändrad prövningsnivå. 

Förslaget innebär att avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter (kallad taxebilaga 2 i bifogade underlagshandlingar) 
anpassats och förtydligats efter ändringen i miljöprövningsförordningen. 

Taxeförslaget innebär, enligt bygg- och miljönämnden, inga förändringar av betydelse 
för pågående verksamheter. För att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband 
med nyetableringar eller ändringar av befintliga verksamheter behöver nämndens taxa 
uppdateras. Vidare, förbättras nämndens möjligheter att indexuppräkna taxan. I övrigt 
görs mindre redaktionella ändringar i taxan.

En nyavgiftsmodell för taxa enligt miljöbalkens område är under framtagande av 
Sveriges Kommuner och Landsting men bedöms inte vara färdig förrän tidigast till 
årsskiftet 2018/19.

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att erinra mot i förslaget och 
föreslår därför att taxan godkänns i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten







Styrdokument

Taxa för bygg- och 
miljönämndens 
verksamhet enligt 
miljöbalken m.m. 

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 4.02) 

Senast reviderad av bygg- och miljönämnden 2016-12-07, § 141 
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Styrdokument- Författningssamling 

Datum 

2016-12-07 

Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-13, § 278 

Ändrad av kommunfullmäktige 
2002-12-12 § 70 
2003-02-24 § 92 
2008-11-17 § 204 
2009-05-18, § 71 (bil. 1, ingen avgift för kompostering) 
2012-11-19, § 243 
2013-11-18, § 185 

Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2003-12-11, § 49 
2011-03-15, § 14 
2012-02-14, § 3 

Indexreglering av bygg- och miljönämnden 
2016-12-07, § 141 
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Datum 

2016-12-07 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken m.m. (SFS 1998:808) 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för pröv-
ning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens til-
lämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska 
organismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas 
av bygg- och miljönämnden.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt 
denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  
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2016-12-07 

Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 870 kronor per hel timme 
handläggningstid.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts 
för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som 
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift 
tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

8 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en pro-
centsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsument-
prisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Bas-
månad för indexuppräkning är oktober månad 2013. 

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med tim-
taxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser. 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en 
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, 
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Datum 

2016-12-07 

varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för nämndens 
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av nämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämn-
dens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har 
tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig 
att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens 
eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i 
denna taxa.  

Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med tim-
taxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.  
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller 
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av 
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande 
fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet. 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har 
påbörjats. 
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17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 
för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som bygg- och miljönämnden 
tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en 
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering (placering i 
riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass 
och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften 
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med Timavgiften.  

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhets-
utövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller 
som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder tas timavgift ut• 
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift 
genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksam-
heten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. 
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhets-
utövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden 
eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den 
fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verk-
samheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför 
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som 
anges för de övriga verksamheterna.  

21 § Årlig tillsynsavgift och fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska 
betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som 
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följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller 
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksam-
heten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i 
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast 
årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.  

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljö-
skador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 
10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för uppdragsverksamhet 
23 § Avgift för bygg- och miljönämndens tjänster av servicekaraktär som utförs 
på uppdrag tas ut enligt vad som framgår i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast 
avgift) eller med 870 kronor per timme nedlagd arbetstid i uppdra-get 
(timavgift). 

Nedsättning av avgift  
24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omstän-
digheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 
25 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kom-
mun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räk-
ning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att nämndens beslut om 
avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att bygg- och miljö-
nämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även 
om det överklagas. 

27 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

28 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift 
hos länsstyrelsen.  
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_____________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014. I ärenden som rör tillstånd och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
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Taxebilaga 1 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Avgift i 
timmar 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) 
efterlevs 

Timavgift i de 
fall tillsynen inte 
ingår i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL 7 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från före-
skrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde och vattenskyddsområde 

Timtaxa 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller 
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter 
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Timtaxa 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd 
inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 
som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kultur-
reservat eller vattenskyddsområde  

Timtaxa 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

Timtaxa 
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VERKSAMHETER M.M. 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP 
MILJÖBALKEN 
Prövning 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning 
eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett
ska anslutas (sluten tank) 

4 

Antal timmar 

2. Inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett
ska anslutas (ej sluten tank)

7 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kom-
munen föreskrivit

7 

4. Inrättande av som mest 3 avloppsanordningar enligt
punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma 
tillfälle 

8 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanord-
ning för 6-25 personekvivalenter 9 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter 

15 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter 

18 

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumps-
anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten inom vattenskyddsområde.  
1. Berg- eller ytjordvämepump
2. Övriga anläggningar

3 
5 
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Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd      

6 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

6 

3. Anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:215). 

Timavgift 

4. Anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att vidta en 
avhjälpandeåtgärd i sådana förorenade områden som avses i 
10 kap. miljöbalken 

Timavgift 

5. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 17 § förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 
inrättande av värmepumpanläggning avseende:  

1. Berg- eller ytjordvärmepump. 2 

2. Övriga anläggningar 3 

Övrig prövning och anmälan 

Prövning av ansökan om inrättande av vattentoalett med 
sluten tank och handläggning av anmälan om inrättande av 
avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förord-
ningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd vid samma tillfälle 

7 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jäm-
förbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering, enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen 
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

7 
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och handläggning av anmälan om inrättande av avloppsan-
ordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vid 
samma tillfälle 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 
förteckningen i taxebilaga 2 

Årlig tillsyns-
avgift enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timtaxa 

Inventering av enskilda avlopp 2/anläggning 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder 
som en Timavgift verksamhetsutövare har redogjort för 
enligt 10 kap. 12 eller13 §§ miljöbalken är lämpliga och 
tillräckliga 

Timavgift 

Anmälan 

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med 
anledning av underrättelse från verksamhetsutövare  

Timtaxa 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, 
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken  

Timtaxa 

ÖVRIGA VERKSAMHETER — HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP 
MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om inrättande av annan avloppsanord-
ning än som avses i 13 § första stycket förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inom 
kommunens vattenskyddsområden enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 13 § nämnda författning, exempelvis 
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten 

6 
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Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 eller 40 
§§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

A. Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 

3. Orm som inte avses i 4 2 

4. Giftig orm 4 

B. Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av 
naturligt gödsel, slam och annan orenlighet, enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
per spridningstillfälle 

4 

C. Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd 
av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

1. Förmultningstoalett 4 

D. Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd 
av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

4 

E. Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser med 
stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

2 

Anmälan 

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med 
stöd av 40 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

2 

Handläggning av anmälan om spridning av gödsel m.m. 2 
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enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter, per spridningstillfälle 

Handläggning enligt 37 och 42 §§ förordningen (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter av anmälan att anlägga 
gödselstad m.m., per anmälan 

2 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jäm-
förbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering, enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen 
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

2 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygie-
nisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom 
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercnings-
verktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercning, 
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 

4 

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur, fot-
vård 

2 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor 

4 

3. Skol- och fritidsverksamhet

- Skola med mer än 400 elever 6 

- Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever 4 

- Skola med högst 100 elever 2 

- Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet eller resurscenter 

4 
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Tillsyn i övrigt 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt 
förteckning i taxebilaga 2 

Årlig tillsyns-
avgift enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 
och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd: 

- Värdkommunen Årlig tillsyns-
avgift enligt 
taxebilaga 2 

- Gästkommunen Timavgift vid 
inspektion med 
sådana 
anmärkningar att 
värdkommunen 
behöver 
informeras eller 
uppföljande 
inspektion 
behöver 
genomföras 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som 
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 

Uppdrag 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna 
råd samt badvattenförordningen (SFS 2008:218) 

Avgift för provtagning 

1. Strandbad 1 t/provtagnings-
tillfälle 
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2. Badanläggningar 1 t/provtagnings-
tillfälle 

3. Enstaka bassänger 1 t/provtagnings-
tillfälle 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift 
ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets före-
skrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel 

Timavgift 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets 
föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämp-
ningsmedel 

Timavgift 

Information 

Handläggning av information enligt 28 § förordningen 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonned-
brytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, 
halon och HFC 

1 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på 
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inom-
hus):  

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i 2 
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öppen cistern i mark 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av 
brandfarliga vätskor samt spillolja 

2 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om 
cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 

2 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde 

3 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § 
förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser. I tiden 
räknar vi inte med något inspektionsbesök. 1 timme/år 

Tillsyn av kemiska produkter i övrigt Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Prövning 

A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om 
avfall som uppkommit på fastigheten och som annars skulle 
tagits om hand av kommunen 

(2 t) 

B. Handläggning av dispensansökan från vad 
kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera 
bort avfall 

(2 t) 

C. Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som föreskrivs i 
kommunens föreskrifter om avfallshantering 

Uppehåll i hämtning (0 t) 
Gemensam behållare (0 t) 
Total befrielse (2 t) 
Utsträckt hämtningsintervall (0 t) 
Prövning av övriga ansökningar (1 t) 
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Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter 
om avfallshantering 

Kompostering av matavfall (0 t) 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall  för 
vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt  
36 resp.42 §§ avfallsförordningen (2011:927)

(4 t/år) 

AVGIFTER FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET 

Avgifter, momsbelagda 

Avgifter tas ut för: 

Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och reskostnader 
tillkommer) 

Timavgift 

Trafikbullerberäkningar, radonundersökningar, föreläsningar 
m.m.  

Timavgift 

Övriga tjänster, ej myndighetsutövning, som utförs på upp-
drag 

Timavgift 



Uppdaterad 2017-05-19 

Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) 
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
AK= Avgiftsklass  
PN= Prövningsnivå  

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 



Uppdaterad 2017-05-19 
 
 
 
Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
sive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

-Har vi ej 
idag 

1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 
antalet djurenheter under året), dock inte inhäg-
nad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
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nande jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK   

3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-
BETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
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10.20-1 

 
10.20-2 

 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 

 
20 

 
18 

 
16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är större än 800 ton per kalen-
derår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den 
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
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naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

 
11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 

4 kap 11 § 
 

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 
malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 
eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sint-
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 

8 eller 9 §. 
    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slakt-
vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
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beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

- 15.8001 1 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
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råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. Punkten gäller inte heller 
restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till all-
mänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-
ring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
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2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-
värde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
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5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på vegeta-
biliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro-
duktion av högst 10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

 alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av des-
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikro-
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
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- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-
meter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 
 
 

15.280-5 
 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-
derår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton 
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-
ter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 500 ton 
produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
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högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast 
innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

 
15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 
 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före-
ningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färg-



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 

13 
 
 
 
 

11 

ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 
ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton 
hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning 
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning 
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-
ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
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8 kap 3 § 20.20 
 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 ku-
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-
derår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 ku-
bikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord-
bruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-
derår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 ku-
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
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20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfi-
berskivor, spånskivor eller andra produkter av 
spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 
 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

7 
 

5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten-
begjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 ku-
bikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-
ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
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eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i  

 
 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
 

21.10-i4 
 

21.10-i5 

 
 
 
 

25 
 

22 
 

18 
 

19 
 

16 

A Anläggning för framställning i industriell skala 
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra 
fibrösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen-
derår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp 
eller kartong om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 
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10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

4 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

11 kap 1 §  23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
kol. 
 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 
 

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 
 

 
 
 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 
gas. 
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23.30-1 
 

23.30-2 

32 
 

28 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 
 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-
strålat kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärn-
bränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-
lenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-
lenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-
niska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-
niska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
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högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalen-
derår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 
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8 
 

6 
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C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-
derår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen är klassificerad eller upp-
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fyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkning-
en uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om 
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-
dukter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 
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13 kap 2 § 25.11 
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C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 
eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
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B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-
derår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om produkt-
ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bear-
betning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
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25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 

 
 

7 
4 
 

3 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 

19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
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14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

8 
 
 

11 
 
 

8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-
för område med detaljplan eller områdesbestäm-
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melser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton magne-
siumoxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 
 
 

27.10-i1 
 

27.10-i2 
 

27.10-i3 
 

27.10-i4 

 
 
 
 
 
 

29 
 

24 
 

16 
 

14 

A Anläggning för att producera järn eller stål (pri-
mär eller sekundär produktion), med eller utan 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-
ionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 
21 900 ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 
inte 1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men 
inte 100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-
anläggning, om produktionen överstiger 21 900 
ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 
27.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
16 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varm-
valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 

 
 
 
 
 

26 
 

20 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål 
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per 
kalenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom hammarsmide, om slagenergin per 
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 
 

27.27-i1 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom att anbringa skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. 
 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
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27.27-i2 
 
 
 
 

27.27-i3 
 
 
 
 

27.27-i4 
 
 
 
 

27.27-i5 
 
 
 

27.27-i6 
 
 
 
 

27.27-i7 
 
 
 
 

27.27-i8 

 
 

14 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 

med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 pro-
cess- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 §  27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 
stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-
duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
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27.50-1 

 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 11 §  27.70-i 
 
 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 
 

27.70-i3 
 
 

27.70-i4 
 
 

27.70-i5 
 

27.70-i6 
 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 
 

18 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

24 
 

14 
 
 

11 
 
 

10 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 

 
 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
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27.100-i1 
 

27.100-i2 
 

27.100-i3 
 

 
 
 
 

27 
 

23 
 

18 

återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 
eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per ka-
lenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvin-
ningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 

 
27.120-3 

 
27.120-4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 

 
13 

 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raf-
finera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 

 
27.130-3 

 
27.130-4 

 
27.130-5 

 
27.130-6 
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B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-
lenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
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derår. 
15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om behandlings-
baden har en sammanlagd volym av mer än 30 
kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-
ter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
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28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
 

7 

eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 
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7 
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4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 
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16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 
§, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo-
gram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller acku-

mulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 
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17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-
lor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-
nom bränning eller grafitisering. 

17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafite-
lektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-
donsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
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B Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
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2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsma-
skin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 
 

34.80-2 
 
 
 

34.80-3 
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4 

C Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikme-
ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 
10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-
ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-
ter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att 

användas vid utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas 
enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrust-
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller 
liknande åtgärd. 
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    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-
medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös-
ningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-
handla material, föremål eller produkter, om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
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B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-
rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-
del 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-
niska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 
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19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med risk-
fraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”re-
produktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till-
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
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39.50-3 
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C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-
del 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-
medel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lös-
ningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 
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    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
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16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-
derår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per ka-
lenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
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39.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
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ton vid ett och samma tillfälle. 
- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-
förordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be-
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handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawat-
timmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand-
ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
 

40.40-i2 

 
 
 

24 
 

12 

A Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld-
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40.60-1 
 
 
 

40.60-2 
 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

5 

ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sju vindkraftverk, om verksam-
heten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
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2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-
soner. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-
ner men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 
annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till dess att reak-
torn efter avställningsdrift, servicedrift och riv-
ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 
har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-
HANTERING 

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår.. 
 
 

- 50.1001 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 
per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 

- 50.1002 1 
 

U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

- 50.1003 1 
 

U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

4 
 

3 
 
 

3 
 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-
torbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
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63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

12 
8 
7 

- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 
(5) 

U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 
(3) 

U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 
 
 
 
 

63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 
 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är 
längre än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil-
joner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil-
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-
ter. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratme-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 
 

U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-
ning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 

- 73.1002 2(4) U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter 
men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organ-
toxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frä-
tande för huden kategori 1A”, ”frätande för hu-
den kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”canceroge-
nitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”muta-
genitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

90.10-3 
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B Avloppsreningsanläggning som omfattas av 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi-
valenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

20 
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B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläpps-
förordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 
 

 
 
 
 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 200 men högst 2 000 personekvi-
valenter. 
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90.16-1 
 
 

90.16-2 

8 
 
 

7 

-mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 100 men högst 200 personekviva-
lenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 25 men högst 100 personekviva-
lenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-
skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-
ken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbrän-
ningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-i 

 
 
 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av-
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av-
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
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kalenderår. 
29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 
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B Samförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 

 
 
 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-
mässigt, om den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är 

inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 21 § 90.300-i 
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90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 

8 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är 
inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 
eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 
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B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 
 

90.320-i3 

 
 
 

32 
 

29 
 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, 
eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-
ningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
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är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per ka-
lenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
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C Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
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90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 

16 
 

10 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 
 

90.131-3 
 
 

90.131-4 
 
 

90.131-5 
 

 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-
grävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 
37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandling-
en sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall som behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet-
ning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
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90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 

20 
 

12 

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-
derår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behand-
ling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna 
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1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 

 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-
let ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (för-
packningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

11 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
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90.50-3 
 
 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 
 
 

90.50-5 
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uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-
rier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och under-
jordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergför-
var. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är 
tillståndspliktig enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-
skaffande 
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29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle 
är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 
återvinning av fartyg och om ändring av förord-
ning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slut-

förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt 
avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndsplik-
tig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är mer än 100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 
om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-
släppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-
lig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-
heten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför-
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bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-i1 
 

90.435-i2 
 

90.435-i3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

28 
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A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, 
utom metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till 
att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för åter-
användning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan 
behandling i en samförbrännings- eller avfalls-
förbränningsanläggning eller innan avfallet be-
handlas enligt någon av de andra punkterna i 
denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en sam-
förbrännings- eller avfallsförbränningsanlägg-
ning eller innan behandling av avfall enligt nå-
gon av de andra punkterna i denna paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 
 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 
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B Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 
 
 

90.440-1 
 
 

90.440-2 
 
 

90.440-3 
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A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
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B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-
ningar av ammunition, minor eller andra spräng-
laddningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
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1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 
    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-

HETER 
    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg 

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver 
per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-
generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 

än 50 elever. 
- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever. 
- 200.10-4 4 C Internationell skola. 
- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-

skola. 
- 200.10-6 4 C Förskola. 
- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, 

universitet och högskolor. 
- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 

4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
                                                           



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

- 200.30-1 2 U Solarium. 
- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30-3 1 U Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40-1 4 U Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande 

>5 boende. 
- 200.40-2 1 C Fotvård. 
- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet. 
- 200.40-4 1 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och lik-

nande. 
- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor. 
- 200.50-3 3 U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60-1 1 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60-2 1 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-3 1 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-4 1 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, krimi-
nalvård. 

- 200.60-6 3 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 3 U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 

 
 

5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsva-
rande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård före-
kommer. 

                                                           



91 (95) 
4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.M. 
Styrdokument- Författningssamling 

Datum 

2016-12-07 

Taxebilaga 3 
Riskbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig 
tillsynstid) 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. 
Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en 
riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje 
avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En 
erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen 
för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i 
riskkolumnerna. 

Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter 
riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar 
ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala 
riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet 
skulle få fler än 6 riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen 
ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella 
avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt 
kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i 
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med 
utgångspunkt från kolumn 0. 

För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter 
(klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga 
verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens 
taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är 
huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev. 
övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 
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4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.M. 
Styrdokument- Författningssamling 

Datum 

2016-12-07 

Riskkolumner3 
Avgiftsklass 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T 2 3 4 5 6 
2 2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 8 9 10 
4 6 7 8 9 10 11 12 
5 8 9 10 11 12 13 15 
6 9 10 12 13 14 16 18 
7 12 14 15 16 17 20 25 
8 16 18 20 21 23 26 30 
9 20 23 25 26 29 33 40 
10 24 27 30 32 35 39 45 
11 28 32 35 37 40 46 55 
12 32 36 40 42 46 52 60 
13 36 41 45 47 52 59 70 
14 40 45 50 53 58 65 75 
15 44 50 55 58 63 72 85 
16 48 54 60 63 69 78 90 
17 52 59 65 69 75 85 100 
18 56 63 70 74 81 91 105 
19 60 68 75 79 86 98 115 
20 64 72 80 84 92 104 120 
21 68 77 85 90 98 111 130 
22 72 81 90 95 104 117 135 
23 76 86 95 100 109 124 145 
24 80 90 100 106 115 130 150 
25 88 99 110 116 127 143 165 
26 96 108 120 127 138 156 180 
27 104 117 130 137 150 169 195 
28 112 126 140 148 161 182 210 
29 128 144 160 169 184 208 240 
30 144 162 180 190 207 234 270 
31 160 180 200 211 230 260 300 
32 180 203 225 237 259 293 340 
33 200 225 250 264 288 325 375 

3 T= Timavgift 
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4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.M. 
Styrdokument- Författningssamling 

Datum 

2016-12-07 

Riskbedömning 
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

Faktor och bedömningsgrund Riskpoän
g 

1.Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus,

vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde
1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2.Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller 
prioriterade riskminskningsämnen 

1 

3.Tillägg av riskpoäng
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 
b) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 
c) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som

medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov
1-6 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker 
eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Riskpo
äng 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller 
kemikalier vilka kan tas upp 
genom inandning eller hud-
kontakt och då är skadliga för 
människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad 

bassäng 
1 

Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring4 1 
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 

spa o. dyl. 
1 

4 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav 
på särskild kontroll mellan bytena av de badande. 
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4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.M. 
Styrdokument- Författningssamling 

Datum 

2016-12-07 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten5 1 
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra 

verksamhet i annan lokal eller 
verksamhet enligt 38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och 
kosmetiska produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Hög musik 1 
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering 

och liknande 
1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 
Alla typer av verksamheter Solarium som extra 

verksamhet 
1 

Alla typer av verksamheter Uteservering6 1 
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i 

bostad eller utnyttjar vatten, 
WC o.s.v. i bostad  

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet som extra 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 per 
del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande 
och skärande verktyg7 

1 

Camping, stugbyar, 
strandbad o. dyl., i 
förekommande fall även 
andra typer av 
verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt 
annan form av boende i 
grupp (t.ex. logi för 
bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller 
stugor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 
Idrottsanläggning > 3 salar 1 

Samlingslokaler > 200 personer 1 

5 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
6 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning 
m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
7 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
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4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
MILJÖBALKEN M.M. 
Styrdokument- Författningssamling 

Datum 

2016-12-07 

Skolor och 
undervisningslokaler 

> 400 elever 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Gymnastiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kvällsuthyrning 1 

Skolor och 
undervisningslokaler, 
förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 
kommunikationsanläggning, 
industri eller liknande 

1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Salar för yrkesinriktad 
utbildning8 

1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Slöjdsal 1 

Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Strandbad EU-bad 1 
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 
Strandbad Närhet till utsläpp av avlopps-

vatten 
1 

Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 
Bed and breakfast > 10 bäddar 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 
Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet 

> 4 utövare av hygienisk 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 

_____________________ 

8 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-09 KS/2017:483 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna service- och 

tekniknämndens förslag till hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar att gälla från den 1 januari 2018.

2. Som en konsekvens av detta beslut, föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att uppdatera 
dokumentet ”Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 
(KFS 4.11) avseende de delar som berörs av ovanstående beslut.

Sammanfattning av ärendet
I sitt underlag till övergripande plan med budget för 2018, föreslår service- och 
tekniknämnden höjningar och hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar. De föreslagna höjningarna gäller lokala föreningar rörande 
förbund och läger. Höjningarna motiveras utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen 
samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade driftskostnader.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 44, 2017-08-24
 Hyror och avgifter 2018
 
Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för 
2018 inkluderat förslag till höjning av hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har granskat service- och tekniknämndens förslag till 
hyror och avgifter i kommunens lokaler och anläggningar. Höjningarna avser avgifter 
och hyror för lokala föreningar, huvudsakligen rörande förbund och läger. 

Till detta tjänsteutlåtande bilägges service- och tekniknämndens förslag med 
föreslagna höjningar markerade.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-09 KS/2017:483 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

I beredningen av ärendet har kommunledningsförvaltningen haft kontakt med service- 
och teknikförvaltningen för att efterhöra motiven för höjningarna. Enligt förvaltningen, 
är höjningarna motiverade utifrån en anpassning av den allmänna 
kostnadsutvecklingen samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade 
driftskostnader.

De föreslagna avgifts- och hyreshöjningarna har beaktats i service- och 
tekniknämndens budgetunderlag för 2018.

Kommunledningsförvaltningen har i beredningen inte funnit något att invända mot 
service- och tekniknämndens förslag till höjda hyror och avgifter och föreslår därför 
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna dem och att de 
ska gälla från den 1 januari 2018. Som en konsekvens av beslutet, bör 
kommunledningsförvaltningen uppdras att uppdatera aktuellt styrdokument, ”Hyror 
och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar” (KFS 4.11) i tillämpbara 
delar.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten



Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-08-24

§ 44

Service- och tekniknämndens underlag för övergripande 
plan med budget 2018 (STN/2017:88)
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den 
investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med 
budget för planperioden 2018-2020.
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2018.
Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande 
plan med budget för planperioden 2018-2020 enligt gällande direktiv och 
anvisningar.

Facklig förhandling ägde rum den 21 augusti 2017 genom förvaltningens 
samverkansgrupp.

Service- och tekniknämnden föreslår att hyror och avgifter för lokaler och 
anläggningar antas enligt bifogad hyresprislista.

Ärendets handlingar
Dokumenten redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor.

 Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2018-
2020

 Investeringsunderlag för planperioden 2018-2020
 Hyror och avgifter 2018

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anders Forss (S), Johan 
Hartman (M), Clas Liljeblad (M), Leif Hanberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Anneli 
Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström 
och förvaltningschef Magnus Gustafsson.
__________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



BESLUTSUNDERLAG

BESLUTSUNDERLAG

Hyror och avgifter 2017/2018 svart text priset kvarstår, röd text nytt förslag
Duveholmshallen- Sporthallar

Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim/lokal)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Duveholmshallen A,B,C,DE 60 125 125 300 330/300 600/500
Träningslokaler 60 125 100 200 220/200 330/300
Omklädningsrum, utan hall 60 60 60 60 65/60 65/60
Teorisal 60 60 60 60 65/60 65/60
Vaktm (utöver ord.) +moms 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv: Offert vid förfrågan
Scen: Offert vid förfrågan
Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall
Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Gymnastikhallen 60 125 125 300 330/300 700/600
Tennisbana inne/ute 60 125 125 125 125 125
Tennisbana inne/ute säsong 60 90 90 90 90 90

Simhallen
Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Per bana 20 40 75 100 120/100 220/200
Undervisningsbassäng 65 125 440/400
Hyra av hela simhallen 2200/2000
Hoppbassäng 60 120 120 300 330/300 440/400
Vaktm (utöver ord.) +moms 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448

Entré simhallen

Avgifter (kr/tim) Barn 0-7år
Ungdom
8-17 år Vuxen

Vuxen med
max 3 barn Lägerpris Familj

Per person 15 40 60 120 40/35
Rabattkort 10 bad 100 300 450
Halvårskort 200 500 800
Årskort 300 900 1300
Familjekort 6 månader
Två vuxna med max tre barn 1800
max två extra barn/ungdom 100 100
Familjekort 1 år
Två vuxna med max tre barn 2900
max två extra barn/ungdom 200 200

Simskola / kurs á 14 gånger 560 560
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Vuxensimskola / kurs á 10 gånger 1000
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan
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Sporthallar
(Storlek Handbollsplan) Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

60 125 125 200 220/200 300/250

Gymnastikhallar
Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

 Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

60 120 100 180 220/200 250/200

Mindre lokaler
Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Enskilda Lokaler 60 60 65/60
Badminton/bana strötid 60 90 100/90

Backavallen- Isbanor
Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Ishallen 60 125 400 700 760/700 1300/1150
Teorisal (ej i samband med istid) 60 60 60 60 65/60 65/60
Bandyplan  60 125 400 700 760/700 1300/1150
Uterink 60 125 270 400 440/400 700/600
Vaktm (utöver ord.) +moms 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448

Gräsplaner/idrottsplatser
Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

A-plan 60 125 400 700 760/700 1300/1150
A-plan friidrott 60 125 400 700 760/700 1050/900
Övriga gräsplaner 60 125 270 400 440/400 700/600
Konstgräs 60 125 400 700 760/700 1300/1150
Konstgräs halvplan 60 200
Vaktm (utöver ord.) +moms 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448 480/448

Kansli och förrådshyra
Avgift/år  m²
Kansli 660
Förråd 150

Hyror exkl moms
Avgifter per dag per säsong Transport

inom 5 km
Transport
inom 35

km
Båtplats vid öppen brygga 580
Båtplats vid låst brygga 760
Vaktm (utöver ord.) +moms 480/448
Stadsparken scen Gratis
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen 1600



BESLUTSUNDERLAG

BESLUTSUNDERLAG

Bord (styckpris) 40
Stolar (styckpris) 8
Garderobsektion inkl galgar 80



BESLUTSUNDERLAG

BESLUTSUNDERLAG

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter Dygn
Kupolen (endast helger) 3000                  Ev.avgift för larm tillkommer
Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan Stora arrangemang (max 3000pers)
Vaktm (utöver ord.) +moms 480/448

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter Dygn
Valla Medborgarhus 900                  Ev.avgift för larm tillkommer
Lyan 725
Glindran 500
Glindran lilla salen 200

Matsalar Lokala föreningar
Avgifter (kr/tim) Ungdom Senior Övriga
Centralt 60 125
Landsbygd 60 125 200                 Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter Kr/timma Dygn
Slöjdsal textil/trä 80
Hemkunskap 80
Övernattning /sal  880/800        Brandmyndighetens regler gäller
Skolsal dagtid 50

Hörsal/Aula
Avgifter (kr/tim) Lokala föeningar Övriga
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 100 125
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers) 300 300
Tallås Aulan (578 pers) 300 400
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling) 435 480
Tallås Aulan - Loger 70 75
Servicekostnad tekniker/vaktmästare 480/448 480/448
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan

Icke avbokad träningstid 500 500

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-10-19 KS/2017:416 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Övergripande plan med budget 2018-2020 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2018-2020 för Katrineholms kommun fastställs 

enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 563 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på ute-
stående borgensbelopp.

6. Nämnderna uppdras att senast i december 2017 upprätta budget- och planerings-
dokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med 
budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2018-2020. Omprioriteringar får beslutas av 
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. 
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel för tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet, 

0,5 miljoner kronor
 Medel för uppföljning av barn- och elevutveckling inom bildningsnämndens 

verksamhetsområde, 5 miljoner kronor



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-10-19 KS/2017:416 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se 

2. Beslut om användning av tillfälliga medel för tillväxtfrämjande åtgärder och 
välfärdsutmaningar som avsatts i bokslut före 2016, men ej nyttjats per den 
31 december 2016, upphör och kan därmed nyttjas för nya insatser. Totalt uppgår 
summan till 9,1 miljoner kronor. 

3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2018:

 Skolresultat samt trygghet och säkerhet i skolan
 Heltid som norm
 Kompetensförsörjning
 Kommunikationer

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2018-2020. 
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i 
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2018-2020 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna. 

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den 
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av 
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 18 oktober 
2017. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 23 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar
 Övergripande plan med budget 2018-2020 med bilaga 1-7
 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2018-2020 (finns 

tillgängligt i akten)

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Förord 
Det pågår en samhällsomvandling i Katrineholm. 

Omställningen från tung industristad till en mer 

diversifierad struktur märks inom alla samhälls-

områden: befolkning, näringsliv, boende, utbild-

ning och välfärd. Den snabba förändringstakten ger 

unika möjligheter att forma samhället, samtidigt 

som den ställer kommunen inför utmaningar som 

kräver både flexibilitet och långsiktighet.  

Tillväxt – Tilltro – Trygghet. Det är tre ledord som 

kan användas för att sammanfatta hur vi vill att 

Katrineholms kommun ska fortsätta utvecklas inför 

framtiden.  

Trygghet är grunden. Katrineholm har en stor 

fördel genom att det finns en närhet och tillit 

mellan människor här som ofta saknas i större 

städer. Tryggheten har stor betydelse för att 

familjer och företagare väljer att leva och verka i 

Katrineholms kommun. Samtidigt finns det oros-

moln, i både Katrineholm och omvärlden. Alla 

nämnder ges därför nu i uppdrag att genom olika 

insatser verka för ökad trygghet och säkerhet i hela 

kommunen. 

Genom tilltro kan vi lyfta Katrineholm ytterligare. 

Tilltro handlar om att se alla människors förmåga, 

att våga satsa på nya och annorlunda idéer och att 

ha en övertygelse om att vi gemensamt kan 

förändra samhället till det bättre. Katrineholms 

kommun ska verka för ett tillåtande och kreativt 

klimat både i den kommunala organisationen och i 

samhället i stort. Det ställer nya och utmanande 

krav på ledarskapet. 

Tillväxt är förutsättningen för att säkra välfärden 

inför framtiden. Konkurrensen med andra 

kommuner om invånare, arbetskraft och näringsliv 

kommer att öka och tillgången till bostäder, 

arbetstillfällen och goda pendlingsmöjligheter 

kommer få ännu större betydelse.  

Katrineholms kommun har en stark tillväxt, sett 

både till befolkning och näringsliv, och det byggs 

och planeras för ett stort antal nya bostäder. Genom 

tillväxten får kommunen ökade skatteintäkter. Det 

behövs inför kommande år när fler katrineholmare 

kommer behöva äldreomsorg samtidigt som antalet 

barn och ungdomar i kommunens förskolor och 

skolor också ökar.  

För att möta behoven har en rad viktiga beslut 

fattats för att bygga ut välfärden och ytterligare öka 

kommunens attraktionskraft. Det handlar bland 

annat om att bygga nya förskolor, nya grundskolor 

och ett nytt äldreboende. Omfattande investeringar 

görs också för en säkrare och lugnare trafikmiljö, 

för ökad trygghet och trivsel genom att satsa på 

belysning och utveckling av parker, och för ett 

ännu rikare kultur-, idrotts- och fritidsliv. 

Sammantaget handlar det om investeringar i 

miljardklassen. Det kräver att vi tar ansvar för att 

kommunens ekonomi är hållbar över tid. En viss 

kommunal växtvärk kommer vara oundviklig från 

2019 och ett antal år framåt när investeringar och 

personalutökningar ska realiseras. Det gäller därför 

att hålla i ekonomin idag för att stå väl rustade när 

kostnadsökningarna kommer. 

Nu börjar också jobbet med att få tag i rätt 

kompetens, både för utbyggnaden av välfärden och 

för att ersätta medarbetare som går i pension. 

Kompetensförsörjningen är den enskilt viktigaste 

frågan under kommande år och Katrineholms 

kommun måste stå sig väl i konkurrensen om 

arbetskraft. Att få ner sjukfrånvaron är också en 

högt prioriterad del i arbetet. 

Omvandlingen av Katrineholm är ingen abstrakt 

framtidsfråga. Det handlar om förändringar som  

vi i högsta grad kan påverka här och nu, och som 

kommer märkas i alla katrineholmares vardag.  

En viktig del i arbetet handlar om att fortsätta 

bygga gemenskap och ta tillvara engagemang.  

Alla måste involveras i samhällsbygget; kommun, 

näringsliv, föreningsliv och enskilda.  

Med gemensamma krafter kan vi ta Katrineholm 

hur långt som helst! 

 

Göran Dahlström (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Lars Härnström (M) 

Kommunstyrelsens vice ordförande 
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INLEDNING 
Kommunens långsiktiga planering styrs av 

kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & 

lust, och den kommunplan som tas fram för varje 

mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för 

planeringen för alla år under mandatperioden.  

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv 

(KS 2017-04-26, § 83) har nämnder och bolag 

inkommit med underlag för beredningen av 

kommunens övergripande plan med budget. 

Nämndernas och bolagens planer med budget 

kommer fastställas efter att kommunfullmäktige har 

beslutat om övergripande plan med budget. Den 

årliga övergripande planeringsprocessen i 

Katrineholms kommun beskrivs i kommunens 

styrsystem (Kommunstyrelsens handling nr 8/2014, 

kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21).  

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild 

av de förutsättningar som påverkar kommunens 

planering och budget. Med utgångspunkt från 

kommunplanens sju målområden redovisas förut-

sättningar och verksamhetsförändringar inför den 

kommande planperioden. För varje målområde anges 

övergripande mål och resultatmål samt vilka 

nämnder/bolag som ansvarar för resultatmålen. 

Avsnittet räkenskaper innehåller drift- och 

investeringsbudget, resultaträkning, balansräkning 

samt kassaflödesanalys.  

I bilaga 1 finns ekonomi- och upphandlings-

avdelningens förteckning över genomförda ram-

justeringar under beredningsprocessen. Inför 2018 

avsätts medel till en välfärdsfond för satsningar under 

året. Dessa redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 finns en 

sammanställning över medel för tillväxtfrämjande 

åtgärder, integrationsfonden och resultatutjämnings-

reserven. I bilaga 4 finns en sammanställning av 

statsbidrag som kommunen har sökt eller planerar att 

söka. En kortfattad redogörelse av utvecklingen för 

ett antal volymmått finns i bilaga 5. I bilaga 6 finns 

en sammanställning över kommunens övergripande 

mål och resultatmål enligt kommunplanen, samt vilka 

indikatorer som används för uppföljning av målen.  

I bilaga 7 finns ett presentationsmaterial ”Tillväxt – 

Tilltro – Trygghet: Katrineholm i omvandling. Ett 

axplock ur satsningar och investeringar 2018-2020”. 

Samhällsekonomiska 
förutsättningar  

Efter några år av stark tillväxt råder nu högkonjunk-

tur i svensk ekonomi. Regeringens bedömning av den 

makroekonomiska tillväxten för 2017 och 2018 har 

reviderats upp under året. Den globala tillväxten är 

under genomsnittet för 2000-talet, men en fortsatt 

konjunkturuppgång under 2017 med en snabbare 

ökning av industriproduktion och världshandel ligger 

till grund för den positiva framtidssynen. I de länder 

som är viktiga för Sveriges utrikeshandel bedöms 

tillväxten också bli starkare under innevarande och 

nästkommande år, vilket påverkar den svenska 

exporten positivt under 2018.  

Hur konjunkturen fortsätter utvecklas är osäkert.  

För en fortsatt högkonjunktur talar tecknen på en 

bättre tillväxt i omvärlden. En sämre utveckling i 

omvärl-den gällande exempelvis det 

säkerhetspolitiska läget eller en inbromsning av den 

kinesiska ekonomin skulle medföra en svagare 

utveckling av den svenska ekonomin.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer  

att svensk ekonomi fortsätter utvecklas under de 

närmaste åren, men med lägre tillväxttal under 2018 

och ett konjunkturellt normalläge 2019.  

Den höga befolkningsutvecklingen ställer krav på 

både bostäder och offentliga verksamhetslokaler.  

I Sverige har bostadsbyggandet starkt påverkat 

tillväxten. Investeringarnas andel av BNP är på den 

högsta nivån sedan början av 1990-talet, men kan 

sannolikt inte fortsätta öka i samma takt. 

Investeringstakten bedöms under 2018 dämpas och 

öka i en långsammare takt. En bidragande orsak är 

tillgången på arbetskraft. Högkonjunkturen har ökat 

efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen ökar. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden förväntas hålla i 

sig. Det är allt svårare för arbetsgivare att besätta 

lediga tjänster.  

Trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden 

förväntas löneutvecklingen vara dämpad. Det 

förklaras med att det stigande resursutnyttjandet på 

arbetsmarknaden påverkar löneökningstakten med en 

viss fördröjning. Samtidigt har både efterfrågan på 

arbetskraft och satsningar under innevarande och 

tidigare år påverkat löneutvecklingen inom flera 

yrkesgrupper. 

I september 2017 uppgick arbetslösheten i Sverige till 

7,4 procent, medan den i Katrineholm var 10,3 pro-

cent (andel arbetslösa av den registerbaserade arbets-

kraften). Detta kan tyckas högt i en högkonjunktur, 

men hänger samman med förutsättningar på den 

lokala arbetsmarknaden. I Sverige som helhet var 

arbetslösheten bland utrikes födda 22,1 procent, 

medan den i Katrineholm var 34,5 procent. 

Utmaningarna på arbetsmarknaden påverkar både 
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inriktning och omfattning för de kommunala 

välfärdstjänsterna. 

Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som vård, 

skola och omsorg ökar snabbt. Det är en följd av 

snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet 

nyanlända samt regeringens satsningar inom välfär-

den. Ökande behov av kommunala välfärdstjänster 

påverkar utvecklingen av den kommunala 

konsumtionen, i form av nya verksamhetslokaler och 

fler medarbetare.  

Katrineholms kommuns delårsrapport 2017 visar  

att nettodriftskostnaderna inom kommunens 

verksamheter ökar mer än skatteintäkterna. Fler 

invånare medför ökade skatteintäkter. Intäkter som 

ger kommunen möjligheter att möta utvecklingen. 

För att möta framtida behov av välfärd krävs att en 

större andel av kommunens invånare kommer i 

arbete, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare 

samt att kommunen upprätthåller en god ekonomi och 

verksamhetsstyrning. Andra förutsättningar är att se 

kommunens verksamheter som en helhet och använda 

samtliga resurser där de bäst behövs, vilket förutsätter 

en god långsiktig planering.  

Regeringens prognos för den kommunala 

konsumtionen är mot bakgrund av volymökningarna 

blygsam. I Katrineholms kommun ökar antalet 

invånare bland både äldre och unga. Förskolor, skolor 

och flera vårdboenden byggs och planeras att byggas 

under de kommande åren. Stora satsningar som 

påverkar kommunens konsumtion och ekonomi med 

möjligheter att utvecklas. 

Regeringen aviserar samtidigt i budgetpropositionen 

2018 att de generella statsbidragen ska höjas perma-

nent från och med 2019 i syfte att minska behovet av 

att höja kommunalskatten och skära ner i verksam-

heten. För 2019 beräknas anslaget för kommunerna 

öka med 3,5 miljarder kronor och från 2020 med 

7 miljarder kronor. Medlen kommer dels att fördelas 

via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget, 

det vill säga kronor per invånare och med hänsyn 

tagen till bland annat antalet asylsökande och ny-

anlända. För Katrineholms kommun innebär det cirka 

34 miljoner kronor. Den slutliga fördelningen utgår 

från befolkningsstatistik per den 1 november 2017. 

Regeringen har i höstbudgeten 2018 avsatt medel för 

riktade statsbidrag inom flera områden. Dessa anslag 

är villkorade och betalas ut där kostnaderna uppstår.  

För arbetet mot långtidsarbetslöshet via så kallade 

extratjänster införs ett riktat statsbidrag om 

425 miljoner kronor. Det är tänkt som ett stöd till 

kommuner som satsar på att anställa personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. Staten betalar hela 

lönen för dessa personer, för att möjliggöra att fler  

får in en fot på arbetsmarknaden. Statsbidragets 

storlek styrs av hur många extratjänster kommunen 

har anställt per den sista december. 

Ytterligare en miljard kronor riktas till skolområdet 

2018, för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 

Under 2019 riktas 3,5 miljarder och 2020 riktas 

6 miljarder kronor till skolområdet. Vidare riktas 

500 miljoner kronor som en jämlikhetspeng till 

skolan 2018. Till kommuner med socioekonomiska 

utmaningar aviseras ett bidrag om 500 miljoner 

kronor. Vad gäller den sociala barn- och ungdoms-

vården tillskjuts 250 miljoner kronor för att förstärka 

bemanningen. 

För Katrineholms kommuns del rör det sig om totalt 

26,8 miljoner kronor vad gäller olika typer av riktade 

statsbidrag. Se bilaga 4 för vidare information. 

Katrineholms kommun står inför stora utmaningar. 

Det är positivt att kommunen växer. Samtidigt 

innebär det investeringar i både verksamhet och 

infrastruktur. Befolkningsstrukturen och nationella 

kvalitetskrav på verksamheterna bidrar till 

kommunens kostnadsutveckling och påverkar 

möjligheter att finansiera utveckling inom vård,  

skola och omsorg. Osäkerhet i prognoser och ökande 

kostnader innebär tillsammans ett fortsatt behov  

av att effektivisera verksamheterna.  

Ekonomiska ramar 

I den övergripande planen med budget fastställs 

kommunens övergripande driftbudget 2018 med plan 

för 2019-2020. I bilaga 1 förklaras de ändringar som 

skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för 

driftbudgeten är flerårsplanen 2018-2019 som 

fastställdes av kommunfullmäktige i november 2016, 

samt planeringsdirektivet för 2018 som fastställdes  

av kommunstyrelsen i april 2017. Driftbudgeten har 

uppdaterats med tekniska justeringar, nya skatte-

intäktsprognoser samt med justeringar under 

majoritetsberedningen. Kommunens intäkter är 

beräknade på 34 000 invånare för 2018, 34 250 

invånare för 2019 och 34 500 invånare för 2020.  

Den övergripande planen med budget innehåller 

också kommunens investeringsbudget 2018-2020. 

Investeringsbehoven i kommunen är fortsatt höga. 

Demografi 

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse 

för bedömningen av framtida behov inom 

kommunens olika verksamheter. Diagrammet visar 

Statistiska centralbyråns (SCB) prognos avseende 

befolkningens utveckling, uppdelad i sex ålders-

kategorier, under de närmaste tio åren. Prognosen 
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baseras på antaganden om antal födda och avlidna 

samt in- och utflyttning.  

Antalet 75-84 åringar ökar kraftigt, med cirka 100 

personer per år. Antalet 65-74 åringar håller sig på en 

relativt konstant nivå. Den tidigare minskningen inom 

gymnasiet har stannat av och antalet 16-18 åringar 

ligger relativt konstant på drygt 1 200 ungdomar. 

Antalet barn i både förskoleålder och i grundskole-

ålder kommer att öka under perioden.  

Kommunen använder sig av en resursfördelnings-

modell som tar hänsyn till volymförändringar inom 

förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldre-

omsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad  

per individ i de olika verksamheterna och ska hantera 

volymförändringar mellan åren.  

I tabellen nedan framgår prognostiserade volym-

förändringar inom förskola, skola och äldreomsorg.  

Som underlag används SCB:s befolkningsprognos 

(mars 2017) för antal individer i respektive ålders-

kategori, med anpassningar utifrån kända 

förhållanden.  

 Budget 
2017 

Prognos 
2018 

Effekt 
2018 (tkr) 

Förskola och skola    

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 761 1 917 15 624 

Förskoleklass 376 406 1 691 

Grundskola 1-6 2 472 2 352 -8 215 

Grundskola 7-9 1 238 1 218 -1 530 

Totalt grundskola 4 086 3 977 -8 054 

Gymnasieskola* 1 273 1 253 -2 121 

Totalt skola 7 120 7 147 5 448 

Äldreomsorg    

Ålder 65 -79 5 645 5 768 2 335 

Ålder 80 -89 1 707 1 707 -11 

Ålder 90 - 409 404 -1 327 

Totalt äldreomsorg 7 760 7 879 997 

TOTALT 14 880 15 026 6 446 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet 

Den gällande resursfördelningsmodellen mellan 

kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger 

på samma princip som används gentemot de fristå-

ende verksamheterna. Det totala bidraget per barn/ 

elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i 

en grunddel, ett tilläggsbidrag (som efter bedömning 

av elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt 

stöd) samt en del för modersmålsundervisning. 

Gällande bidraget inom gymnasieskolan används ett 

viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram 

och köpta platser.  

Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används 

underlag från kostnadsutjämningsmodellen.  

Personal 

För löneökningar avsätts medel motsvarande 

2,5 procent per år för perioden 2018-2020. Den extra 

lönesatsningen 2017 finns utfördelad i nämndernas 

budgetramar 2018. 

Tidigare personalomkostnadspålägg om 50 procent 

har reviderats ner. Det påverkar inte budgeten, utan 

minskar enbart den totala omsättningen. Inför 2018 är 

personalomkostnadspålägget 39,2 procent utifrån 

SKL:s rekommendationer.  

Kostnader för verksamhetslokaler 

Lokalkostnaderna för de kommunala verksamheterna 

baseras på de hyreskostnader som betalas till kommu-

nens hyresvärdar. Den största delen av verksamhets-

lokalerna ägs av KFAB som debiterar kommunen 

enligt självkostnadsprincipen. I hyreskostnaderna 

ingår kostnader för drift, planerat underhåll samt 

kostnader för genomförda investeringar (avskrivning 

och ränta). För kostnadsökningar avseende lokaler 

som inte ägs av KFAB/KIAB finns inga medel 

avsatta i driftsbudgeten.  

Hyreskompensation för 2017 och 2018 finns inklu-

derad i driftsbudgeten. För 2017 är hyresjusteringen 

utfördelad på nämnderna men inte för 2018. 

Övriga pris- och kostnadsökningar 

Eventuella pris- och kostnadsökningar ska hanteras 

inom ram av nämnderna genom effektiviseringar. 

Finansiering 

Finansieringen av kommunens verksamhet sker 

främst genom skatteintäkter, statsbidrag, fastighets-

avgift samt avgifter som brukare betalar för äldre-

omsorg, barnomsorg, med mera. 

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt 

fastställda principer. Detta innebär att dotterbolagens 

lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. 

Kommunfullmäktige beslutade att bolagen från och 

med 2010 ska betala en borgensavgift om 0,3 procent 

på det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning 

utifrån den borgen som kommunen har utställt i dags-

läget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till 

cirka 5,2 miljoner kronor. 
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Organisationsöversikt 

Kommunkoncernen 

 
 

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

och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag. 
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation 

 

Förkortningar 

KS Kommunstyrelsen VIAN Viadidaktnämnden 

BIN Bildningsnämnden VON Vård- och omsorgsnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden KFAB Katrineholms Fastighets AB 

KULN Kulturnämnden KIAB Katrineholms Industrihus AB 

STN Service- och tekniknämnden KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB 

SOCN Socialnämnden VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Utveckling i kommunen 

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till 

följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöver-

skott. Under första halvåret 2017 ökade befolkningen 

med 274 personer och vid halvårsskiftet hade 

kommunen 33 996 invånare. Det innebär att målet att 

befolkningen ska öka till 34 000 invånare under 

mandatperioden kommer att nås och överträffas. 

En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt och 

utveckling är god tillgång på mark för bostads-

byggande och etableringar, och ett proaktivt arbete 

för näringslivsutveckling. 

Växande och mångsidigt näringsliv 

Katrineholms kommuns aktiva arbete med att stötta 

nya och redan etablerade företag har resulterat i ett 

förbättrat och gott näringslivsklimat, som ska 

förstärkas ytterligare. Under 2018 pågår också ett 

arbete för att underlätta etableringen av Strål-

säkerhetsmyndigheten. 

Kommunen ska fortsätta att utveckla samarbetet med 

Stockholm Business Alliance (SBA). Genom att vara 

en aktiv part i samarbetet inom Stockholmsregionen, 

som har brist på marktillgångar, kan ytterligare 

fördelar dras av Katrineholms gynnsamma läge. 

Samarbetet inom SBA fokuserar både på att attrahera 

utländska investeringar till regionen och på att 

förbättra servicen till företagen på hemmaplan. 

Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är en strate-

giskt viktig satsning för att skapa förutsättningar för 

nyetableringar och nya arbetstillfällen. Utveckling av  

 

 

 

 

 

tåglinjer och ytterligare företagsetableringar inom 

KLC är fortsatt prioriterat och en viktig del i arbetet 

för tillväxt.   

KIAB ska fortsätta att utveckla bolagets fastighets-

bestånd för att bidra till att skapa en attraktiv miljö 

för företagandet i Katrineholm. 

För att bidra till nya företag och fler arbetstillfällen 

deltar Katrineholms kommun i projektet Tillväxt-

samverkan Västra Sörmland som finansieras genom 

projektmedel från europeiska regionala utvecklings-

fonden. Satsningen pågår till och med maj 2019. 

Ansvaret för besöks- och turismnäringsfrågor har 

övergått till kommunstyrelsen från 1 oktober 2017. 

Tillsammans med KFV Marknadsföring AB fortsätter 

det aktiva och långsiktiga arbetet för en växande och 

hållbar turism- och besöksnäring i kommunen.  

Skolans arbete för att stimulera flickors och pojkars 

kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap 

fortsätter, bland annat genom gymnasieskolornas 

samarbete med Ung Företagsamhet. Katrineholms 

kommun kommer också att arrangera den regionala  

UF-mässan 2018 och 2019. 

Bredband och landsbygdsutveckling 

Under 2018 kommer utbyggnaden av fiberbaserat 

bredband på landsbygden ta fart ordentligt. Tillgång 

till bredband av hög kvalitet är idag en förutsättning 

för företagande och sysselsättning, men också för att 

förenkla vardagen för invånare och företag. Utifrån 

målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha 
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möjlighet till fiberbaserat bredband senast 2020 

investerar Katrineholms kommun 50 miljoner kronor 

under fem år i bredbandsutbyggnad på landsbygden. 

Under nästa år påbörjas också planeringen för de 

återstående fem procent som inte har omfattats av 

satsningen. 

Under 2018 fortsätter också det landsbygdspolitiska 

arbetet tillsammans med kransorterna Björkvik, 

Valla/Sköldinge och Julita. Ett uppdrag ges också till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att inrätta service-

punkter på landsbygden. 

Egen försörjning 

Arbetslösheten i Katrineholm är högre än genom-

snittet för riket och förväntas vara fortsatt hög under 

2018, högkonjunkturen till trots. Arbetsgivare 

efterfrågar personal med eftergymnasial utbildning 

medan majoriteten av de arbetslösa i kommunen har 

en låg utbildningsnivå och svag förankring på 

arbetsmarknaden. För kommunen är det därför 

fortsatt angeläget att genom olika insatser öka 

förutsättningarna för att fler ska komma vidare till 

arbete eller studier, och därmed till egen försörjning. 

Det är viktigt att ungdomar ges goda förutsättningar 

för inträde på arbetsmarknaden. Katrineholms 

kommun avsätter totalt 2,5 miljoner kronor under 

2018 för att alla ungdomar ska kunna få feriearbete 

på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet.  

För att få fler personer ut i arbete samverkar 

Viadidakt med kommunernas olika förvaltningar och 

externt med andra myndigheter, organisationer, 

företag och föreningar. Kommunens förvaltningar 

erbjuder extratjänster och språkpraktik till personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2018 

fortsätter och utvecklas också satsningen på trainee-

programmet för kockar. Samtidigt undersöks möjlig-

heten att starta fler traineeprogram. Projektmedel från 

europeiska socialfonden (ESF) har också sökts för att 

ge utrikesfödda med försörjningsstöd möjlighet till 

praktikplatser inom matproduktion. 

Inför 2017 gavs Viadidakt i uppdrag att starta en 

försöksverksamhet för att utveckla sysselsättnings-

åtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står 

långt från arbetsmarknaden. Målet har varit att genom 

aktiviteter som ger struktur i vardagen och ett socialt 

sammanhang, öka förutsättningarna för deltagarna att 

på sikt komma vidare till en egen försörjning. 

Arbetssättet har varit framgångsrikt och kommer nu 

föras in i ordinarie verksamhet. 

Ett nytt uppdrag ges nu till viadidaktnämnden, 

socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen 

att gemensamt utveckla arbetsformer som säkerställer 

ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens 

arbete med försörjningsstödstagare. För den enskilde 

är jobb och/eller studier nyckeln till egen försörjning. 

För kommunen är en ökad övergång från försörj-

ningsstöd till arbete och studier en förutsättning för 
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att klara kostnadsutvecklingen. Redan från första 

dagen ska ekonomiskt bistånd vara sammankopplat 

med insatser som leder till egen försörjning. 

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet 

ska utvecklas för att fler ska få möjlighet att komma 

ut i praktik och arbetsträning och vidare till jobb eller 

studier. 

Ett nytt studiestartsstöd trädde i kraft vid halvårs-

skiftet 2017. Genom studiestartsstödet har kommunen 

fått ett nytt verktyg för att i samverkan med Arbets-

förmedlingen rekrytera personer med kort utbildning 

till studier för att stärka möjligheten att etablera sig 

på arbetsmarknaden. Studiestartsstödet kan leda till 

ett ökat tryck på kommunen att tillhandahålla utbild-

ning. Samtidigt kan reformen bidra till att behovet av 

ekonomiskt bistånd minskar. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen ökar antalet 

brukare med behov av sysselsättning, både inom 

socialpsykiatrins verksamhet och inom daglig 

verksamhet enligt LSS. Genom det pågående 

projektet IPS (individual placement and support) ska 

fler få möjlighet till arbete på privata företag och/eller 

offentliga arbetsplatser. Från 2018 går IPS in i den 

ordinarie verksamheten. Även socialförvaltningen ser 

ökat behov av sysselsättning eller arbetsträning för 

personer med social problematik, missbruk och 

psykisk funktionsnedsättning.  

Ny i Sverige och i kommunen 

Inom sfi har antalet elever ökat kraftigt under det 

senaste året, vilket inneburit stora utmaningar för 

verksamheten. Åtgärder pågår för att öka förutsätt-

ningarna för att fler elever ska nå målen inom sfi.  

Med stöd från ESF genomförs också ett försöks-

projekt med suggestopedi som alternativ språkinlär-

ningsmetod. Projektet pågår till och med 2019. 

Inflödet av nya elever inom sfi bör kulminera under 

planperioden mot bakgrund av att inskrivningen i 

Arbetsförmedlingens etableringsprocess, åtminstone 

nationellt, börjat avta under 2017. De senaste årens 

ökning av antalet sfi-elever innebär dock att det blir 

fler elever inom grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning eftersom många fortsätter att studera 

efter avslutad sfi.  

Ansvaret för etableringen flyttas 2018 från Arbets-

förmedlingen till Försäkringskassan. Enligt Arbets-

förmedlingen i Katrineholm är det 70 procent som 

avslutar etableringen utan arbete eller studier av dem 

som varit inskrivna. Delegationen för unga till arbete 

(DUA) har getts i uppdrag att också främja lokala 

överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering 

på arbetsmarknaden. Viadidakt har ansökt om särskilt 

riktade statsbidrag för upprättande av en sådan 

överenskommelse. 

För att skapa en metod för hur nyanlända kultur-

arbetare kan etablera sig inom den kreativa arbets-

marknaden i Sverige deltar Katrineholms kommun i 

ett samverkansprojekt med finansiering från ESF som 

pågår till maj 2019. 

RESULTATMÅL 
 

 Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer 

vid mandatperiodens slut 

KS 

 Ytterligare förbättrat företagsklimat  

KS, BMN, VON, KIAB 

 Ökad branschbredd i det lokala näringslivet  

KS 

 Växande handel och besöksnäring  

KS, KULN, STN 

 Fler nystartade företag  

KS 

 Fler ungdomar ska starta UF-företag  

KS, BIN 

 Andelen deltagare i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta 

eller studera efter avslutad insats ska öka  

VIAN 

 Andelen studerande som klarar målen i 

utbildning i svenska för invandrare ska öka  

VIAN 

 Andelen kvinnor och män med ekonomiskt 

bistånd som övergår till egen försörjning ska öka  

SOCN, VIAN 

 Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka  

KS 
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 Ökat bostadsbyggande 

 Attraktiv stadsmiljö 

 Levande landsbygd 

 Säker och funktionell infrastruktur 
och kollektivtrafik 

  

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH 
LIVSMILJÖER 
 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Ökat bostadsbyggande 

Katrineholm är en attraktiv kommun att bosätta  

sig i och det finns en stor efterfrågan på bostäder. 

Kommunens bostadsbolag KFAB bygger nya 

lägenheter och det finns också ett stort intresse från 

olika privata byggföretag för att bygga bostäder i 

Katrineholm. För att skapa goda förutsättningar för 

fortsatt tillväxt ges samhällsbyggnadsförvaltningen  

i uppdrag att utöka kommunens markreserv för 

kommande exploateringar.  

Under 2018 ska en rad nya detaljplaner tas fram.  

Planerna gäller bland annat utveckling av en helt ny 

stadsdel på Norr med cirka 350 nya bostäder, 140 nya 

bostäder vid Duvestrand, omkring 100 nya bostäder i 

kvarteret Abborren när brandstationen flyttat samt ett 

gestaltningsförslag för kvarteren runt Kvarnen i de 

centrala delarna av Katrineholm.  

Fler detaljplaner, utökad exploateringsverksamhet 

och hög aktivitet inom byggsektorn innebär ökade 

krav på kommunens organisation. Inför 2018 ges 

samhällsbyggnadsförvaltningen en resursförstärkning 

på 1 miljon kronor för arbete med detaljplaner och 

bygglov. För att effektivisera arbetet och öka servicen 

ska samhällsbyggnadsförvaltningen också utveckla 

plan- och bygglovshanteringen genom digitalisering 

och e-tjänster. 

KFAB fortsätter att genomföra och planera för 

framtida nybyggnationer. I kvarteret Hästen, som står 

klart i slutet av 2018, uppför KFAB totalt 140 nya 

bostäder. Våren 2018 kommer också byggnation av 

ytterligare lägenheter i kvarteret Pantern att starta. 

 

 

 

 

 

KFAB:s målsättning är att över tid hantera under-

hållsbehovet inom miljonprogrammet. Omkring en 

tredjedel av fastighetsbeståndet har hittills berörts av 

insatserna. Närmast planeras en renovering av kvarte-

ret Sågen. Arbetet sker i samråd med Hyresgästföre-

ningen och med möjlighet för de boende att påverka 

omfattningen av renoveringen av sina lägenheter. 

Den stora efterfrågan på bostäder gör att det kan vara 

svårt att komma in på bostadsmarknaden. KFAB 

tillhandahåller för närvarande ca 40 lägenheter i syfte 

att bereda utsatta grupper i samhället ett boende.  

Det finns dock behov av fler bostäder för individer 

och familjer i utsatta situationer. Bostadssituationen 

bidrar till utanförskap och medför kostnader för 

kommunen för tillfälliga boendelösningar.  

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd 

Enligt översiktsplanen för Katrineholms kommun  

ska en betydande del av stadens fortsatta tillväxt ske  

i de norra delarna av staden, med totalt cirka 500 nya 

bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges nu ett 

uppdrag att ta fram en så kallad masterplan för norra 

stadsdelen. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp 

kring utvecklingen av stadsmiljö, bostadsbyggande, 

förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, 

gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, 

brandstation samt övrig infrastruktur.  

Sveaparken anlades i slutet på 1970-talet och är 

stadens mest frekventerade park. Med start under 

2018 ska parken ges en total uppfräschning. Genom 

nya aktiviteter med inriktning på upplevelser ska 

Sveaparken bli en magnet som lockar besökare från 
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när och fjärran. Omvandlingen av lekplatsen i 

Sveaparken är samtidigt första steget i att successivt 

utveckla Katrineholms lekplatser utifrån olika 

inspirerande teman. Barn och unga ska involveras i 

planeringen. Offentlig konst är också en viktig del i 

utformningen av lekplatserna. 

Under 2018 fortsätter omvandlingen av den gamla 

genomfarten till ett nytt stråk genom Katrineholm. 

Genom denna satsning, som till stor del finansieras 

genom statsbidrag, skapas helt nya förutsättningar  

för attraktiva boende- och livsmiljöer i Katrineholms 

centrala delar. 

Satsningarna på ljus i staden och förbättrad belysning 

av parker, gator, gång- och cykelvägar fortsätter för 

att skapa ökad trygghet och trivsel. Under 2018 

avsätts totalt 1,7 miljoner kronor i investeringsmedel 

för ljus i staden och förbättrad belysning. 

Nya riktlinjer har tagits fram för kommunens arbete 

med offentlig gestaltning. Katrineholms invånare ska 

kunna uppleva och möta konst i sin vardag och 

konsten ska vara en självklar del i utformandet av 

stadens offentliga rum. Genom årliga investeringar 

har Katrineholms kommun under en lång rad av år 

aktivt prioriterat att göra staden mer attraktiv genom 

konstnärlig utsmyckning. Under 2018 kommer de nya 

rondellerna vid Talltullen att utsmyckas med verket 

Det lilla är det stora av Niklas Mulari.  

I Djulögruppen samverkar kommunen, företagare  

och föreningar utifrån en gemensam vision för Djulö-

områdets utveckling. Kommunen avsätter årligen 

investeringsmedel för att göra området mer attraktivt 

och tillgängligt med utgångspunkt från gruppens 

förslag. 

En viktigt förutsättning för en levande landsbygd är 

tillgång till kommersiell service. Den lokala butiken 

är ett viktigt nav, både socialt och för tillgång till 

service och information. Katrineholms kommun 

satsar därför på att inrätta servicepunkter på lands-

bygden. Under 2018 görs också flera satsningar för 

att öka och förbättra möjligheterna till fysik aktivitet  

i kommunens kransorter.  

Ett friluftsliv som ger möjlighet till rekreation, 

motion och upplevelser är en viktig del av såväl 

stadens som landsbygdens attraktivitet. En strategisk 

plan för friluftsliv ska tas fram. En särskild satsning 

ska göras för att utveckla Forssjö friluftsområde. 

Vattentäkten i Forssjö ska skyddas genom att göra en 

långsiktig plan för skogsskötsel och samtidigt skapa 

ett attraktivt friluftsområde. Under en tvåårsperiod 

avsätts totalt 1 miljon kronor i investeringsmedel.  

Säker och funktionell infrastruktur och 
kollektivtrafik 

Översiktsplanen ligger till grund för prioriteringar av 

infrastrukturinvesteringar under planperioden. 

Satsningar på tillgänglighet och trygghet får stort 
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utrymme men även miljö- och gestaltningsåtgärder  

är prioriterade. Större investeringsprojekt under 2018 

är fortsatt ombyggnation av det nya stråket genom 

Katrineholm, en ny cirkulationsplats i korsningen 

Kungsgatan/Fredsgatan samt anpassning av delar av 

Drottninggatan till gångfartsområde. Satsningen på 

asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter också. 

Under 2018 avsätts 7 miljoner kronor i investerings-

medel för beläggningsytor. 

För att öka tillgängligheten i centrum planeras ett nytt 

system för information om lediga parkeringsplatser. 

Det nya parkeringshuset som ska byggas på Norr vid 

Katrineholm Central kommer att förbättra och 

underlätta för pendlare men också bidra till att fler 

parkeringsplatser frigörs för besökare som kommer 

till centrum för handel och upplevelser.  

Kommunens aktiva arbete för att förbättra möjlig-

heterna till tågpendling fortsätter under 2018. Som ett 

led i detta har beslut fattats om medlemskap i Västra 

stambanegruppen, ett kommunalt samarbete för att 

hävda och utveckla västra stambanans nationella 

betydelse för både person- och godstrafiken. 

Det regionala utvecklingssamarbetet kommer att 

intensifieras under de kommande åren och det krävs 

en aktiv medverkan från Katrineholms kommun. 

Tillsammans med landstinget ska kommunerna  

i Sörmland införskaffa egna fordon för regional 

tågtrafik med en planerad trafikstart 2018-2019.  

Det är också viktigt att kommunen bevakar vad som 

sker i den statliga planeringsprocessen gällande väg-

systemet. Beslut om nya regionala och nationella 

infrastrukturplaner kommer att tas av regeringen 

under våren 2018. 

Sommarlovet 2018 kommer kommunens skolelever 

kunna resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken genom 

ett statsbidrag som regeringen aviserat. Katrineholms 

kommun prioriterar att samtidigt göra en satsning för 

att också alla invånare 65 år eller äldre ska få avgifts-

fria bussresor under sommaren. 

Ökat antal färdtjänstresor och ett nytt färdtjänst- 

avtal har medfört ökade kostnader för kommunen. 

Samtidigt har antalet klagomål på färdtjänsten 

minskat. Höstterminen 2018 kommer en ny upphand-

ling gällande skolskjuts att träda i kraft som också 

kan innebära förändrade kostnader för kommunen.  

 

RESULTATMÅL 
 

 Ökat bostadsbyggande  

KS, BMN, VON, KFAB 

 Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka  

KFAB 

 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler 

ska öka  

KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB 

 Fortsatt bra kommunikationer  

KS, VON 

 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 

cykelvägar  

KS, STN 
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 Fler flickor och pojkar ska klara 
målen i grundskolan och 
gymnasieskolan och nå höga 
resultat 

 Trygga barn och ungdomar som 
mår bra 

 Höjd utbildningsnivå 

UTBILDNING 
 

 

 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Utbyggnad av förskolan och skolan 

Den fortsatta befolkningstillväxten och målet om 

40 000 invånare år 2030 innebär en stor ökning av 

antalet barn i kommunens förskolor och skolor. 

Kommunen står inför historiskt stora investeringar 

för att möta behoven, investeringar som också skapar 

nya förbättrade förutsättningar för verksamheterna 

genom moderna och attraktiva lärmiljöer. 

Inom förskolan pågår en kraftig utbyggnad.  

Sedan årsskiftet 2013/14 har sammanlagt arton  

nya förskoleavdelningar öppnats. Under 2018 ska 

ytterligare cirka 200 nya förskoleplatser öppnas.  

De nya platserna skapas vid förskolorna 

Bäverhyddan/Junibacken, Karossen och Örnen.  

För att inte tappa fart i den fortsatta utbyggnaden av 

förskolan 2019 och framåt ges ett särskilt uppdrag till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 

bildningsförvaltningen lokalisera var ytterligare 

förskoleplatser ska skapas utifrån den långsiktiga 

planen för utbyggnad av förskolan. Detta behöver 

klargöras så snart som möjligt så att arbete med 

detaljplaneändringar och projektering kan starta. 

Under 2018 inleds arbetet med en omfattande 

utbyggnad av Sandbäcksskolan. Beslut har också 

fattats om att bygga en helt ny 7-9-skola i centrum 

med plats för 900 elever och en ny F-6 skola på Norr 

med plats för 630 elever. De nya skolorna ska vara 

inflyttningsklara 2020 och ett intensivt planerings-

arbete pågår. 

 

 

 

 

 

Tidigare lokalutredningar har föreslagit en samlad 

gymnasieskola i Katrineholms kommun. För att 

kunna ta nästa steg, att flytta Lindengymnasiet, skulle 

lokalerna på Duveholmsgymnasiet behöva utökas. 

Bildningsnämnden ges nu i uppdrag att utreda för- 

och nackdelar med en samlad gymnasieskola. 

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan  

Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja 

betygsresultaten i Katrineholms skolor. Resultaten för 

Katrineholms elever är lägre än genomsnittet i riket. 

Både i Katrineholm och på nationell nivå är det 

tydligt att elevernas socioekonomiska bakgrund i hög 

grad påverkar resultaten. Det är en utmaning att höja 

resultaten på en ort som i stora delar saknar utbild-

ningstraditioner och som också har tagit emot många 

nya invånare med kort utbildningsbakgrund. Skolans 

kompensatoriska uppgift blir extra viktig när många 

föräldrar har begränsade förutsättningar när det gäller 

att kunna ge barnen stöd i att lyckas med studierna. 

Ett intensifierat arbete med att lyfta Katrineholms 

förskolor och skolor och se till att resultaten och 

trygghet och trivsel förbättras har startats under 2017 

och fortsätter under kommande år. Med utgångspunkt 

från skolplanen görs satningar särskilt inom följande 

områden: individen i fokus, språk och matematik, 

likvärdig utbildning samt demokrati och värdegrund. 

Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på 

kunskapsutveckling i ett 1-19-årsperspektiv samt 

normer och värden. 
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Katrineholms kommuns satsning Vår digitala resa 

har bland annat inneburit att samliga elever och 

pedagoger nu har tillgång till personliga digitala 

verktyg. Under 2018 fortsätter implementeringen av 

digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritids-

hem. Även den pågående utbyggnaden av WiFi på 

skolor och förskolor fortsätter. Från 1 juli 2018 får 

skolan ett tydligare uppdrag att stärka elevernas 

digitala kompetens. Digital kompetens tydliggörs i 

läroplaner, kursplaner och ämnesplaner och program-

mering förs in som en del i kursplanerna för 

matematik och teknik.  

Fortsatta insatser för att säkra kompetensförsörj-

ningen i förskola och skola har hög prioritet 2018.  

På senare år har problematiken kring kompetens-

försörjning ökat i skolan, främst för mindre skolor  

på landsbygden. Även när det gäller vissa ämnes-

lärartjänster är det svårt att rekrytera behörig 

personal. Bildningsförvaltningen fortsätter att satsa 

på kompetensutveckling inom bristområden genom 

att förstärka det statliga lärarlyftet med möjligheten 

att studera med till viss del bibehållen lön. Under 

2018 ska också vikarieförmedlingen ses över och 

utvecklas.  

Sedan några år har Katrineholms kommun tagit del 

av de statliga satsningarna lågstadielyftet och 

fritidshemslyftet. Satsningarnas syfte är höja 

kvaliteten och att ge pedagogerna mer tid med varje 

barn. I Katrineholm har satsningarna möjliggjort ett 

tillskott på cirka 30 årsarbetare läsåret 2017/18. 

Bidraget beslutas årligen och kommunen vet i dags-

läget inte om bidraget kommer att vara tillgängligt 

läsåret 2018/19. Ettåriga bidragsbeslut skapar 

osäkerhet i verksamheten. 

Sommarskolan på Perrongen för elever i årskurs 6-8 

som inte klarat målen ska fortsätta utifrån det fram-

gångsrika konceptet med estetiska lärprocesser. 

Sommarskolan är ett samarbete mellan bildnings-

förvaltningen och kulturförvaltningen. Förvaltningar-

nas samarbete kring förskolan ska också fördjupas. 

Under 2018 deltar flera av kommunens skolor i den 

statliga satsningen läslyftet. Arbetet sker i samverkan 

med skolbiblioteken. Barn i Katrineholm kommer ha 

fortsatt tillgång till Bibblix (en boktipsapp för barn) 

under 2018. Bibblix bidrar till måluppfyllelse för 

samtliga läsfrämjande resultatmål.  

Trygga barn och ungdomar som mår bra 

En familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, 

mödravård och barnavårdscentral samverkar ska 

startas i samverkan med landstinget. Familjecentralen 

kommer att finnas i de lokaler som Nävertorps vård-

central använder idag. Målet är att familjecentralen 

ska öppna senast i januari 2019. Familjecentralen är 

en viktig satsning för att stärka det förebyggande 

arbetet för barn och unga i Katrineholm, och innebär 

bland annat att kommunen kommer bygga upp en helt 

ny verksamhet med öppen förskola.  
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För att öka förutsättningarna för bättre studieresultat 

och hälsa fortsätter kommunens satsning på måltider-

na i förskola och skola. Arbetet, som sker i samver-

kan mellan service- och teknikförvaltningen och 

bildningsförvaltningen handlar bland annat om att ut-

veckla måltidspedagogiken på kommunens förskolor.  

Det pågår flera insatser i kommunen för att stärka 

skolgången för barn och unga som av olika anled-

ningar riskerar utanförskap. Genom SkolFam sker ett 

systematiskt arbete för att familjehemsplacerade barn 

och ungdomar ska klara skolan. En utvärdering av 

SamTid, som syftar till att stärka skolgången för 

elever med omfattande ogiltig frånvaro, visar att flera 

elever har anmälts till SamTid för sent, i åk 9. 

Metoder behöver utvecklas för att fånga upp eleverna 

tidigare. För att öka andelen elever som slutar gymna-

siet med fullständiga betyg deltar kommunen också i 

ESF-projektet #jagmed under 2015-2018. 

Antalet elever som placerats på HVB har ökat.  

Under 2018 behöver samarbetet mellan bildnings-

förvaltningen och socialförvaltningen utvecklas för 

att skapa kostnadseffektiva hemmaplanslösningar för 

barn och unga som riskerar att placeras på HVB. 

Höjd utbildningsnivå 

Behovet av och efterfrågan på utbildning för vuxna 

ökar. Den kommunala vuxenutbildningen inom 

Viadidakt möter utmaningar både genom ökande 

verksamhetsvolymer och snabba förändringar i det 

statliga regelverket. Samtidigt skapar reformerna nya 

möjligheter. Vuxenutbildning är angeläget för att höja 

utbildningsnivån i kommunen, stärka den enskildes 

möjligheter och bidra till att förbättra matchningen på 

den lokala arbetsmarknaden.  

Ett led i den statliga satsningen Kunskapslyftet är  

att skapa fler utbildningsplatser, bland annat inom 

yrkesvux som ger möjlighet att läsa in en gymnasial 

yrkesutbildning. För att få statsbidrag för yrkesvux-

utbildningar ställs krav på kommunal medfinan-

siering och samverkan mellan minst tre kommuner 

kring planering och genomförande av utbildningen. 

Katrineholms kommun avsätter därför 2 miljoner 

kronor för yrkesvux från välfärdsfonden 2018. 

Viadidakts målsättning är att under 2018 genomföra 

yrkesvux i en omfattning motsvarande 110 årsstudie-

platser. 

Vidare har det från 2017 införts en ändring i skol-

lagen som ger en utökad rätt för vuxna att delta i 

vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det innebär att 

alla har rätt att komplettera sina studier för att uppnå 

såväl grundläggande som särskild behörighet till 

högskola och yrkeshögskola. 

En prioriterad uppgift för Viadidakt är också att 

fortsätta förbättra förutsättningarna för högre studier 

från hemorten. Inför 2018 samarbetar Viadidakt med 

utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan i flera 

ansökningar gällande start av yrkeshögskoleutbild-

ning. Viadidakt fortsätter också utveckla samverkan 

med universitet och högskolor i syfte att kunna 

erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm.  

Digital delaktighet 

Den digitala delaktigheten är en framtidsfråga där 

Katrineholm har tagit ett långsiktigt helhetsgrepp för 

att utveckla kommunens digitala service och för att 

öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda 

olika aktiviter som ska locka så många som möjligt 

att bekanta sig med den digitala världen. Arbetet 

fortsätter under 2018.  

RESULTATMÅL 
 

 Förskolan ska byggas ut efter behov  

BIN 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet  

BIN 

 Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i 

skolan  

BIN, KULN 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå 

höga resultat  

BIN, KULN 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 

nå höga resultat  

BIN 

 Andelen elever som mår bra och trivs i skolan 

ska öka  

BIN, STN 

 Höjd utbildningsnivå i kommunen  

BIN, KULN, VIAN, VON 

 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar  

KS, BIN, KULN, VIAN, VON 
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 Social omsorg som utgår från 
individens behov och 
självbestämmande för ökad 
trygghet och livskvalitet 

 Katrineholm ska vara en trygg och 
säker kommun att leva och verka i 

OMSORG & TRYGGHET 
 

 

 

 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Utbyggnad av omsorgen för äldre och 
personer med funktionsnedsättning 

Befolkningsprognoserna visar att Katineholms 

kommun, liksom Sverige som helhet, kommer få  

allt fler äldre invånare under kommande år. Stora 

investeringar står för dörren när äldreomsorgen 

behöver byggas ut. I Katrineholms kommun har 

beslut fattats om att bygga ett nytt särskilt boende för 

äldre med 96 platser.  

Även inom verksamheten för personer med 

funktionsnedsättningar finns behov av fler boende-

platser. En ny gruppbostad med sex platser och en 

servicebostad med minst tio platser byggs i kvarteret 

Hästen med inflyttning under 2018. Också på längre 

sikt finns det behov av fler LSS-bostäder. Vård- och 

omsorgsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en 

plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad. 

Antalet personer som behöver omfattande stöd enligt 

LSS har ökat. Det handlar till exempel om barn och 

ungdomar som behöver bo och gå i skola på annan 

ort, omfattande insatser genom personligt utformat 

stöd eller personlig assistans. 

Skogsbrynet, som är ett boende för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, har lokaler som 

behöver åtgärdas. Under 2018 avsätts därför medel 

för att bygga om Furulidens tidigare kök till bostäder 

som ersättning för Skogsbrynet. Därefter är planen att 

Skogsbrynet ska byggas om under 2019. 

 
 
 
 
Utveckling av omsorgen för äldre och 
personer med funktionsnedsättning 

I och med att antalet äldre ökar får vård- och 

omsorgsnämnden en ramförstärkning om 1 miljon 

kronor 2018 genom kommunens resursfördelnings-

modell. Därutöver ges vårds- och omsorgsnämnden 

en ramförstärkning på 10,6 miljoner kronor för drift 

av den nya gruppbostaden och den nya service-

bostaden i kvarteret Hästen, samt 8,7 miljoner kronor 

för att höja ersättningsnivån inom hemtjänst.  

Åtgärder behöver vidtas för att stärka ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen inom vård- och omsorgs-

förvaltningen. För att detta ska kunna göras på ett bra 

sätt avsätts även 10 miljoner kronor från kommunens 

välfärdsfond till vård- och omsorgsnämnden under 

2018 för tidsbegränsade åtgärder. 

Flera utredningar pågår på nationell nivå som kan 

komma att påverka kraven på kommunen framöver. 

Socialtjänstlagen ska moderniseras och ses över i sin 

helhet; översynen kommer att redovisas under 2018. 

Ett förslag till nationell kvalitetsplan för äldre-

omsorgen 2019-2034 har också presenterats.  

Vidare har Socialstyrelsen tagit fram förslag till en 

nationell demensstrategi som kan medföra högre krav 

på omsorgen för personer med demenssjukdom. 

Betalningsansvarslagen (2003:193) ändras från 

1 januari 2018. Lagen reglerar när och hur mycket 

kommunerna ska betala till landstingen för utskriv-

ningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. 

Förslaget innebär bland annat att antalet så kallade 
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fristdagar utan betalningsansvar för kommunen 

minskar och att planering för att skriva ut patienter  

ska börja tidigare. Inom psykiatriområdet kan 

ställtiden förkortas från trettio till tre dagar.  

För att möta förändringen utvecklar vård- och 

omsorgsförvaltningen nya arbetssätt.  

Under kommande år är införande av mer välfärds-

teknik aktuellt inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter för att bidra till trygghet, oberoende, 

social aktivitet, delaktighet, självständighet och 

självbestämmande. Ny teknik kan till exempel ge 

förutsättningar för brukarna att inte bli störda under 

natten och främja deras integritet och självständighet. 

Under 2018 fortsätter också utbyggnaden av trådlöst 

nätverk, WiFi, på kommunens olika boenden.  

Syftet är att de boende ska kunna använda nätet för 

att utföra ärenden av olika slag, ta del av samhälls-

information och hålla kontakt med anhöriga. Målet  

är även att vårdpersonalen ska kunna vara mer mobila 

med sina arbetsverktyg. 

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter också 

arbeta aktivt med systematiskt kvalitetslednings-

system för att utveckla verksamhetens arbetsätt och 

kvalitet. För att upptäcka risker för fall, vårdskador 

och undernäring ska fler riskanalyser göras i det 

nationella registret Senior alert. 

Samarbetet med biblioteket kring ”Boken kommer” 

måste utvecklas. Det gäller både pappersböcker, 

fysiska talböcker och talböcker som tillgängliggörs 

via digitala kanaler. 

Mat är liv och lust är samlingsnamnet för samarbetet 

mellan vård- och omsorgsförvaltningen och service- 

och teknikförvaltningen för att utveckla måltiderna 

inom äldreomsorgen. En del är införandet av sociala 

måltider på särskilda boenden som innebär att 

personal äter tillsammans med de äldre. En annan del 

är olika evenemang på särskilda boenden, bland annat 

pubkvällar och utematlagning. För att minska natt-

fastan ska arbetet fortsätta för att sprida måltiderna 

över dagen för äldre som bor på särskilt boende.  

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsätt-

ning ska arbetet med Sapere återinföras. Sapere 

handlar om att uppleva mat med alla sinnen och att 

träna sinnena. 

Utveckling av socialnämndens verksamheter 

Samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen 

och socialförvaltningen kring frågor om samsjuklig-

het (missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska 

behov) fortsätter. Genom att inrätta utredningsboende 

och mobilt utredningsteam kan behoven för individer 

med samsjuklighet tillgodoses i hemkommunen, 

utifrån en skälig levnadsnivå samt ökad rättsäkerhet. 

För att kunna möta föräldrars behov av stöd på ett 

effektivt sätt kommer socialförvaltningen fortsätta att 

anpassa arbetsmetoderna under 2018. 
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Socialnämndens placeringar och omplaceringar av 

ensamkommande barn och unga ska verkställas inom 

kommunens gränser men bristen på bostäder 

försvårar arbetet. Den psykiska hälsan för ensam-

kommande barn och unga påverkas negativt av 

ovisshet om familjeåterförening och uppehålls-

tillstånd. Till de viktigaste skyddsfaktorerna för att 

förebygga psykisk ohälsa hör ett stabilt boende, 

socialt nätverk och utbildning. 

En statlig utredning har i uppdrag att föreslå åtgärder 

för att skapa ett sammanhållet system för mottande 

och bosättning av asylsökande och nyanlända. 

Utredningens förslag ska presenteras under 2018. 

Trygg och säker kommun 

Inför 2018 ges samtliga nämnder i uppdrag att inom 

ramen för sina verksamhetsområden verka för ökad 

säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela 

kommunen och vara inriktade mot att öka säkerhet 

och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar 

del av kommunens verksamheter som för invånare i 

allmänhet.  

Kommunledningsförvaltningen driver och utvecklar 

arbetet i det brotts- och skadeförebyggande rådet i 

samverkan med polis, räddningstjänst, samtliga 

förvaltningar samt KFAB. Genom samverkansavtalet 

arbetar kommunen och polisen tillsammans med både 

förebyggande och direkta åtgärder för att höja 

tryggheten i kommunen. Inför 2018 ges kommun-

ledningsförvaltningen också i uppdrag att ha bered-

skap för att tillsätta trygghets-/ordningsvakter.  

Under 2018 ska även kommunikationen kring arbetet 

med trygghet och säkerhet utökas. 

Trygghetsvandringar ska fortsätta att genomföras  

i samarbete mellan kommunen, KFAB, polisen, 

räddningstjänsten, näringslivet och hyresgäster.  

I samband med trygghetsvandringarna förebyggs, 

upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till 

ökad trygghet och säkerhet.  

En översyn och en förstärkning av säkerheten vid 

Katrineholms högstadie- och gymnasieskolor har 

gjorts. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för 

ökad säkerhet och trygghet. Under 2018 görs bland 

annat en satsning på att bygga om duschar och 

omklädningsrum i Järvenhallen. 

Katrineholms och Vingåkers kommuner har fattat 

beslut om att bygga en ny brandstation i anslutning 

till räddningstjänstens övningsfält. Den nya 

brandsstationen beräknas stå klar i slutet av 2018. 

 

RESULTATMÅL 
 

 Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska 

byggas ut efter behov  

VON 

 Ökad trygghet för hemtjänstens brukare  

VON 

 Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för 

hemtjänstens brukare  

VON 

 Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i 

särskilt boende  

VON 

 Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens 

brukare  

STN, VON 

 Fortsatt utveckling av vård och omsorg för 

personer med funktionsnedsättning  

VON 

 Barn och ungdomar i behov av stöd från 

socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas 

tidigt och få insatser där barnets behov sätts i 

centrum  

BIN, KULN, SOCN 

 Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser 

utifrån den enskildes behov  

SOCN 

 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens 

invånare  

Samtliga nämnder, KFAB, VSR 
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 Ett rikt kultur- och fritidsliv som 
alla invånare kan ta del av 

 Goda förutsättningar för spontan 
och organiserad idrott 

 Stark samverkan med 
föreningslivet 

 God folkhälsa 

KULTUR, IDROTT & FRITID 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla kan ta 
del av 

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv har stor 

betydelse för att Katrineholms kommun upplevs  

som attraktivt av boende, besökare och inflyttare. 

Varje år arrangerar kommunen många olika evene-

mang och aktiviteter tillsammans med föreningslivet 

och KFV Marknadsföring AB.  

Lokstallsområdet ska utvecklas ytterligare. 

Sommaren 2018 färdigställs en så kallad Black Box 

för teater i delar av Lokstallet. Genom denna satsning 

får Katrineholms teaterliv en efterlängtad ny scen. 

Under 2018 görs också en satsning på utemiljön vid 

Lokstallet, där en streetbasketplan kommer att 

anläggas. 

För att utveckla kultur- och fritidslivet för barn och 

unga sker en omfattande förvaltningsövergripande 

samverkan. Under 2018 kommer konceptet Lyckliga 

gatorna med kostnadsfria aktiviteter för barn och 

unga samt gatufester i olika bostadsområden att 

vidareutvecklas i samverkan med föreningsliv och 

andra aktörer. Målet är en trygg och meningsfull 

fritid för barn och unga samt ökad trygghet, 

gemenskap och engagemang i bostadsområdena. 

Kulturnämndens ungdomsverksamheter ges en 

resursförstärkning om totalt 0,6 miljoner kronor 

under 2018 genom integrationsfonden. För att uppnå 

målet om ett brett kulturliv för alla ses verksamhetens 

inriktning och lokalisering över under 2017 utifrån  

 

 

 

 

 

 

ambitionen att utveckla både kulturinriktningen och 

bara-vara-verksamheten. Fokus under 2018 är ungas 

psykiska hälsa. Perrongens satsningar på MOGAI (ett 

HBTQ-café) och verksamhet för andra minoritets-

grupper är en del av kommunens folkhälsoarbete.  

Genom Kulturskolan och KomTek får flickor och 

pojkar meningsfull fritidssysselsättning och möjlighet 

att utveckla konstnärliga färdigheter och teknik-

intresse. Verksamheterna bidrar också till ökad 

måluppfyllelse i skolan. 

Arbete pågår för att införa MerÖppet bibliotek, med 

möjlighet för besökare att komma in och använda sig 

av stora delar av Kulturhuset Ängelns lokaler och 

bibliotekets utbud även på tider då det inte finns 

någon bemanning. Arbetet med att modifiera service, 

tjänster och lokaler fortsätter under 2018. Migrering 

till KOHA, ett nytt biblioteksdatasystem med öppen 

källkod, genomförs under första kvartalet 2018. 

Syftet är att få ökade möjligheter att påverka 

utveckling av systemet, säkerställa långsiktighet samt 

minska driftkostnaderna.  

Inom äldreomsorgen ska fler aktiviteter ordnas under 

helgerna på särskilda boenden. De individuella 

aktiviteterna ska också utvecklas. Samarbetet kring 

kultur- och fritidsverksamheter ska utvecklas mellan 

olika verksamhetsområden inom vård- och omsorgs-

förvaltningen. 
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Goda förutsättningar för idrott 

Katrineholm fick sin första, och hittills enda, konst-

gräsplan 2008. Satsningen var lyckad och redan från 

start har föreningarnas efterfrågan på träningstider 

varit större än tillgången. Det hårda trycket har också 

orsakat ett betydande slitage på planen. Nu avsätter 

kommunen 7 miljoner kronor för att anlägga 

ytterligare en konstgräsplan i Värmbol. Samtidigt 

avsätts 2,5 miljoner kronor för att byta ut konstgräset 

på Backavallen. 

Utvecklingen av Sportcentrum bedrivs i enlighet med 

det visionsprogram som tagits fram tillsammans med 

Framtidsgruppen, där Katrineholms Idrottsallians, 

Sörmlandsidrotten och politiker ingår. I arbetet har 

föreningarna redovisat sina framtida utmaningar och 

största behov. Inom- och utomhusytor kommer att 

rustas upp och även ge plats för nya idrotter. Under 

2018 ska en hinderbana anläggas. Sportcentrum ska 

vara jämställd mötesplats där alla känner sig 

välkomna och trygga. En del i detta är fortsatt arbete 

utifrån HBTQ-certifieringen samt satsningar på nya 

och fler idrotter. Det innebär att verksamheten kan nå 

fler flickor, pojkar, kvinnor och män med olika 

bakgrund och förutsättningar. 

Tennis-, gymnastik och boulehallen ska genomgå en 

omfattande renovering för att bli en modern och 

funktionell arena. Under 2018 avsätts 4,5 miljoner 

kronor i investeringsmedel för satsningen. 

Nya aktivitetsparker kommer anläggas i Björkvik  

och Bie under 2018. Uppfräschningen av de 

kommunalt ägda idrottsanläggningarna på lands-

bygden fortsätter också. I Valla och Sköldinge görs 

en särskild satsning på grönare fotbollsplaner, genom 

olika åtgärder för förbättrad gräskvalitet. 

Under 2018 fortsätter också renoveringen av 

motionsspåren i Forssjö och Sköldinge. Underlagen i 

spåren byts ut och gammal belysningsarmatur ersätts 

av mer energieffektiva lösningar. Även upprustning-

en av kommunens badplatser fortsätter under nästa år.  

Stark samverkan med föreningslivet 

Katrineholms föreningar har en helt avgörande 

betydelse för kultur-, idrotts- och fritidsutbudet i 

kommunen, men också för folkhälsa, trygghet och 

trivsel. Föreningarna bidrar även till att marknadsföra 

Katrineholm.  

Kommunens stöd till föreningslivet fortsätter att 

utvecklas. Föreningsservice, en ny enhet inom 

service- och teknikförvaltningen, har uppdraget att ge 

stöd och service till föreningar. I september 2017 

ägde Katrineholms första föreningsmässa rum. 

Mässan kommer genomföras även nästa år, med ett 

vidareutvecklat upplägg utifrån årets erfarenheter. 

Kommunen har skrivit ett samarbetsavtal med 

Katrineholms Idrottsallians, vilket ökar möjligheterna 

till dialog och samverkan med föreningslivet. 

Katrineholms Idrottsallians kommer att starta upp 
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Fritidsbanken, där det ska gå att låna idrotts- och 

fritidsutrustning kostnadsfritt. 

God folkhälsa  

Inriktningen för kommunens folkhälsoarbete är att 

det ska hänga ihop med det ordinarie arbetet och vara 

ett stöd i arbetet med kommunplanens mål. Genom 

tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga 

effekter uppnås.  

Under 2017 har landstinget genomfört undersök-

ningen Liv & Hälsa ung. Elever i årskurs 7 och 9 

samt år 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om 

levnadsvanor, livsvillkor och hälsa. Landstinget  

har under 2017 även genomfört undersökningen  

Liv & Hälsa som handlar om vuxnas levnadsvanor, 

livsvillkor och hälsa. Resultaten från de båda 

undersökningarna ska under 2018 användas för 

uppföljning och analys och som underlag för olika 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Ett övergripande ANDT-arbete har startats upp och 

fortsätter under 2018. ANDT står för alkohol, 

narkotika, dopning och tobak. Arbetet har en stark 

koppling till att möta utmaningarna som anges i 

styrdokumentet ”En god hälsa för alla barn och 

ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 

2017-2019”.  

Som en del i projektet Integrationsbygget i Sörmland 

(IBIS) genomför Viadiakt en hälsoskola riktad till 

nyanlända. Projektet, som sker i samverkan med 

Arbetsförmedlingen och langstinget, pågår till 

november 2018. 

En handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen om 

jämställdhet (Council of European Municipalities and 

Regions) ska tas fram och antas av kommunfullmäk-

tige under 2018. 

RESULTATMÅL 
 

 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- 

och fritidslivet  

BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv 

fritid i Katrineholms kommun  

BIN, KULN, STN, VON 

 Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med  

BIN, KULN, VON 

 Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare  

STN 

 Förbättrade möjligheter att delta i sociala 

aktiviteter för brukare i äldreomsorgen  

STN, KULN, VON 

 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter  

BIN, KULN, STN, VON 

 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska 

öka  

KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON 
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 Minskad klimatpåverkan 

 Rena sjöar och vattendrag 

 Biologisk mångfald 

 God bebyggd miljö 

HÅLLBAR MILJÖ 
 

 

 

 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Minskad klimatpåverkan 

Katrineholms kommun bedriver en rad olika projekt 

med statligt stöd för att minska klimatpåverkan. 

Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet ger stöd till 

lokala klimatinvesteringar. Arbetet fortsätter under 

2018 i samarbete med näringslivet. Projektet Coacher 

för energi och klimat pågår 2017-2019 och riktar sig 

till små och medelstora företag som vill sänka sina 

energikostnader, lära mer om energieffektivisering 

och minska sin klimatpåverkan. Projektet Klimat-

familjer kommer avslutas och utvärderas våren 2018. 

Energifrågor kommer också stå i fokus inom miljö-

tillsynen genom medverkan i projektet ”Incitament 

för energieffektivisering”. Miljöinspektörerna ska 

erbjuda information och verktyg för energieffektivi-

sering till små och medelstora företag som omfattas 

av miljötillsyn. 

Katrineholms kommun deltar i satsningen Fossilfritt 

Sverige. Bil- och fordonsparken uppdateras kontinu-

erligt och möjligheterna till övergång från vanlig 

diesel till fossilfria alternativ utreds. En gemensam 

bilpool för kommunens samtliga förvaltningar ska 

startas under 2018. Vidare ges samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att i samråd med Kollektiv-

trafikmyndigheten införa elbussar i stadstrafiken. 

I drivmedelsupphandlingen 2018 kommer större 

fokus läggas på förnybara bränslen. I den kommande 

livsmedelsupphandlingen kommer krav ställas på att 

livsmedelstransporterna ska vara fossilfria. 

 

 

 

 

Katrineholm Vatten och Avfall AB ska bygga en ny 

rötkammare vid reningsverket Rosenholm. Därmed 

kommer produktionen av biogas kunna öka. Stöd till 

ombyggnationen har beviljats av Naturvårdsverket.  

Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till 

mer energieffektiva och miljövänliga LED-armaturer 

fortsätter. Det ger en minskning av både energiför-

brukning och driftskostnader. 

Kommunen fortsätter att välja datorer där leveran-

tören har högt uppsatta miljömål och arbetar för att 

minska energiförbruktning och koldioxidutsläpp. 

Förbättrade möjligheter till webbmöten bidrar också 

till effektivare resursutnyttjande och minskad miljö-

påverkan. 

Katrineholms kommun avsätter årligen 3 miljoner 

kronor för energibesparande åtgärder i kommunens 

verksamhetsfastigheter. I samband med kommande 

underhåll av tak ska investeringar i solenergianlägg-

ningar göras. För att minska energianvändningen 

arbetar KFAB kontinuerligt med energioptimering 

och modernisering av teknisk utrustning. Även 

hyresgästernas medvetenhet om att deras agerande 

påverkar energibelastningen behöver stärkas. Målet 

är att minska energianvändningen med 20 procent 

fram till 2020 med basår 2008.  

Genom att enbart köpa el som är producerad av 

förnybara energikällor minskar KFAB koldioxid-

utsläppen med 3 000 ton per år. KFAB är miljöcerti-

fierad enligt Svensk Miljöbas och arbetar med 

ständiga förbättringar i miljöarbetet. I samtliga om-, 

till- och nybyggnationer följer KFAB så långt det är 
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möjligt de rekommendationer som finns för miljö-

vänliga och energieffektiva material och processer. 

Även KIAB fortsätter att systematiskt gå igenom 

fastighetsbeståndet för att uppnå målsättningarna om 

minskad miljöpåverkan.  

Rena sjöar och vattendrag 

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren 

fortsätter. EU-bidrag har beviljats för att ta bort 

bottensediment och därigenom minska övergöd-

ningen i sjön. Under 2018 går projektet in i en mer 

operativ fas med muddring och provtagningar. 

Projektet röner redan ett stort nationellt intresse. 

Handlingsplanen för dagvatten ska omsättas i 

praktiken, vilket bland annat innebär ett större fokus 

på dagvattenfrågor i detaljplanearbetet. Katrineholm 

vatten och avfall AB analyserar vilka investeringar 

som kan behövas för att kunna hantera dagvatten vid 

större mängder nederbörd, framförallt i Katrineholms 

östra område.  

Inom VA-verksamheten kommer framtidens fokus 

vara förnyelse av ledningsnätet samt utbyggnation av 

kommunalt VA i nya områden.  

Under 2018 påbörjas avloppsinventeringar i 

ytterligare en kommundel, när nya nationella regler 

gällande små avlopp blivit klara. LOVA-bidrag har 

beviljats för att utreda hur små avlopp på bästa sätt 

kretsloppsanpassas för ett effektivt och rationellt 

återförande av näringsämnen till jordbruksmark. 

Förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vatten-

distrikt innehåller ett åtgärdsprogram. Från och med 

2018 ska kommunen årligen redovisa vilka åtgärder 

som vidtagits för att säkerställa att miljökvalitets-

normerna för vatten uppfylls. 

Biologisk mångfald och god bebyggd miljö 

En grönplan för Katrineholms stad är under framtag-

ande. Grönplanen ska fungera som ett underlag för 

den fysiska planeringen och vara vägledande för 

beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt  

i förändrings- och förnyelsearbete. 

Under 2018 ska åtgärder enligt den nya kemikalie-

planen genomföras, bland annat interna och externa 

informationsinsatser, inventeringar och arbete med 

utfasning och substitution.  

Den nya avfallsplanen börjar gälla 2018. Katrine-

holms kommun har också antagit en ny renhållnings-

ordning med föreskrifter som träder ikraft omgående.  

I projektform testar service- och teknikförvaltningen 

en biokolsanläggning för att återanvända avfall från 

skog och park. Syftet är att använda biokol vid jord-

förbättring i rabatter och grönytor och på så sätt 

minska mängden inköp av jord och gödning. 

I kommunens växthus sker utveckling av befintligt 

bevattningssystem samt byggnation av skugghall och 

tunnelhus för en effektivare och mer miljömedveten 

produktion. 
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Klimatsmart mat och ökat gästfokus 

Arbetet med klimatsmart ekomat i kommunens 

förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre 

fortsätter att utvecklas. I dialog med näringslivet 

kommer måltidsverksamheten utveckla nya maträtter 

med okonventionella livsmedel som är klimatsmarta. 

För att skapa en hållbar miljö behöver också 

konsumtionsmönstren ändras. Därför kommer en 

informationsfilm om klimatsmart livsmedelskonsum-

tion produceras tillsammans med Sörmland vatten 

och avfall AB. 

Arbetet för att minska matsvinnet i kommunens 

förskolor, skolor och äldreboenden fortsätter för att 

bidra till miljön och att hålla nere livsmedelskostna-

derna. Inom skolan utvecklas en e-tjänst för special-

kost som både kommer ge en säkrare hantering och 

bidra till minskat matsvinn. 

Med det måltidspolitiska programmet som grund 

fortsätter Katrineholms kommun satsningen på 

måltiden – goda och näringsriktiga måltider i trevlig 

miljö. Det gäller både i pedagogisk verksamhet och 

på äldreboenden.  

För att ytterligare förstärka den positiva måltids-

miljön kommer uteplatser byggas vid skolor. 

Uteplatserna blir en naturlig samlingsplats och ger 

även möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet 

utomhus. Det ska också göras en särskild satsning på 

arbetsmiljö och måltidsmiljö i kommunens matsalar, 

restauranger och kök. Syftet är att skapa en trygg, 

kreativ och säker miljö. 

 

 

RESULTATMÅL 
 

 Ökad andel miljöbilar i kommunens 

verksamheter  

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 

KFAB 

 Kommunens energiförbrukning ska minska  

Samtliga nämnder, KFAB 

 Minst hälften av matavfallet ska behandlas 

biologiskt så att energi och näring tas till vara  

KVAAB 

 Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka  

KS, BMN, STN 

 Skyddad natur ska bevaras för att främja 

biologisk mångfald  

KS, STN 

 Fortsatt utveckling av klimatsmarta och 

ekologiska måltider i kommunens 

måltidsverksamhet inom förskola, skola och 

äldreomsorg  

BIN, STN, VON 

 Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet 

inom förskola, skola och äldreomsorg  

BIN, STN, VON 
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 God ekonomisk hushållning 

 Tillgänglig, tydlig och öppen 
organisation 

 Attraktiv arbetsgivare för tryggad 
personalförsörjning 

EKONOMI & ORGANISATION 
 

 

 

 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
 

 

 

 

Förutsättningar och 
verksamhetsförändringar 

Digitalisering och effektivisering 

Under 2018 kommer fortsatt stort fokus läggas på 

digitalisering. Digitalisering sker dels genom att 

erbjuda nya e-tjänster, dels genom att införa teknik 

som underlättar i kommunens verksamheter. 

Målsättningen är enklare vardag för invånare och 

företag, öppnare förvaltning som stödjer delaktighet 

samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. 

Samtliga nämnder ges i fortsatt uppdrag att utveckla 

verksamheterna genom digitalisering och nya  

e-tjänster. 

För att möta målet om god ekonomisk hushållning 

ökar kommunledningsförvaltningen ambitionsnivån 

avseende analys av resultat och investeringar, 

prognossäkerhet samt avtalstrohet. 

Inom planperioden finns ett flertal investeringsprojekt 

som ska genomföras, planeras eller utredas gällande 

nybyggnationer för den kommunala verksamheten. 

En allt viktigare fråga för KFAB och Katrineholms 

kommun är hur finansiering av de framtida investe-

ringarna ska ske. Situationen med stor efterfrågan på 

byggtjänster, både bostäder och offentliga lokaler 

medför också en situation med en betydligt högre 

kostnadsbild vid ny-, till- eller ombyggnationer. 

Service- och teknikförvaltningens verksamheter 

flyttar till nya lokaler i kvarteret Rådmannen.  

Med nya lokaler, större samordning och bättre 

logistik kommer organisationen att bli mer effektiv 

och arbetsmiljön förbättras.  

 

 

 

 

 

Omlastningscentralen genomför två pilotprojekt med 

bildningsförvaltningen kring lagerhållning av olika 

förbrukningsvaror. Syftet är att skapa en bättre trafik-

situation och minska lager i enskilda verksamheter. 

Inriktningen är att implementera detta i fler verksam-

heter under 2018. 

Nuvarande städavtal går ut september 2018. En 

förändrad kostnadsbild förutses som påverkar alla 

verksamheter. 

Det pågår en utredning om länsgemensam socialjour. 

Utgångspunkten är att socialjouren ska ha sitt säte i 

Eskilstuna och att länets kommuner i så fall köper 

beredskapen från Eskilstuna kommun. 

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av 

ensamkommande barn och unga som baseras på 

schabloner trädde i kraft 1 juli 2017. Socialförvalt-

ningen bedömer att arbetet med ansökningar och 

kontroll av mottagna ersättningar kommer fortsätta 

att vara tidskrävande. 

Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att 

fortsätta utreda förutsättningar för att övergå till 

digitalt informationsbevarande, e-arkiv. 

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 

Kommunens webbplats behöver moderniseras utifrån 

besökarnas behov och förväntningar. Webbplatsen är 

kommunens ansikte utåt och har omkring 1,5 miljon 

besökare om året. För att utveckla en ny webbplats 

avsätts 1 miljon kronor i investeringsmedel 2018.  
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Arbetet fortsätter också med att utveckla bildnings-

förvaltningens skolportal, Lärknuten, för att under-

lätta åtkomst till digitala system för elever, personal 

och vårdnadshavare. 

För att öka kommunens tillgänglighet ska ett kontakt-

center startas 2018. Kontaktcentret kommer ligga i 

anslutning till kulturhuset Ängeln och ska vara en 

plats där invånare och besökare kan få råd och 

information. 

Attraktiv arbetsgivare för tryggad 
personalförsörjning 

Arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i 

kommunens verksamheter har högsta prioritet inför 

kommande år. Det aktiva personalpolitiska arbetet för 

att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla med-

arbetare ska fortsätta och utvecklas. Konkurrensen 

växer gällande flera yrkesgrupper, vilket ställer krav 

på nytänkande kring vad det innebär att vara attraktiv 

arbetsgivare, inte minst för att attrahera yngre 

medarbetare. 

Även under 2018 görs en särskild satsning på 

kompetensförsörjning och generationsväxling, 

6 miljoner kronor från välfärdsfonden avsätts till 

detta. Förvaltningarna ges möjlighet att söka medel 

för att kunna arbeta proaktivt med kompetens-

försörjning och generationsväxling, till exempel 

genom att tillsätta utbildningstjänster. 

En fungerande rekryteringprocess en viktig del i 

arbetsgivarvarumärket. Kommunen använder sig av 

kompetensbaserad rekrytering och kommer under 

2018 att fortsätta utveckla både förståelse för- och 

kunskap om modellen. 

Under 2018 fortsätter implementeringen av heltid 

som norm i Katrineholms kommun med ett ökat 

fokus på förutsättningar för att validera, uppdatera 

och komplettera medarbetares kunskaper genom en 

så kallad rekryteringsutbildning. Från och med 1 juli 

2018 ska alla tillsvidareanställda och alla som har en 

visstidsanställning som är längre än tre månader ha 

en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre 

sysselsättningsgrad. Genomförandet av heltid som 

norm kräver nytänkande inom förvaltningarna och 

förändringar av hur kommunens personalresurser 

används, med utgångspunkt från invånarnas behov.  

Under 2017 genomfördes en arbetsvärdering och den 

första av årligen kommande lönekartläggningar. 

Kommunledningsförvaltningen kommer att arbeta 

med en tydligare processkarta för kommunens 

löneprocess. 

Inför 2018 har beslut fattats om en friskvårdssatsning 

i kommunen. Arbetet med friskvård omfattar tre 

delar; friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och 

hälsoinspiratörer. Kommunledningsförvaltningen 

kommer samordna och utveckla uppdraget för 

kommunens hälsoinspiratörer. Som stöd ska en 

verktygslåda för hälsofrämjande insatser tas fram. 

Medel avsätts också från välfärdsfonden för 

kommungemensamma personalsociala aktiviteter. 

Sjukfrånvaron i kommunen är fortfarande alldeles  

för hög. Samtliga nämnder ges därför i uppdrag att 

minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den 

totala sjukfrånvaron i Katrineholms kommun till 

högst 6 procent under planperioden.  

Kartläggningarna av sjukskrivningar ska fortsätta och 

handlingsplaner ska tas fram i samarbete med 

förvaltningar och ansvariga chefer. Ett pilotprojekt 

med förebyggande sjukpenning ska genomföras och 

utvärderas i samarbete med Försäkringskassan. 

RESULTATMÅL 
 

 Resultatet ska uppgå till minst en procent av 

skatteintäkterna  

Samtliga nämnder 

 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna  

Samtliga nämnder 

 Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer 

än tre procent av driftbudgeten  

KS 

 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad 

funktionalitet, kostnadseffektivitet och 

kundnöjdhet  

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 

KFAB 

 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post 

ska förbättras  

Samtliga nämnder 

 Tydlig och effektiv kommunikation  

Samtliga nämnder 

 Ökat medarbetarengagemang  

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad 

rekrytering  

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 Minskad sjukfrånvaro  

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 
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RÄKENSKAPER 
Övergripande driftbudget 2018 med plan 2019-20201 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget 
Total 

budget Plan Plan  

Nämnd/styrelse 2017 2018 under 2018
2
 2019 2020 

Övergripande politisk ledning -11 018 -11 459 -11 459 -12 317 -12 317 

Bildningsnämnden -795 768 -813 980 -818 980 -815 980 -815 980 

Kommunstyrelsen  -221 297 -214 511 -199 136 -187 911 -187 911 

varav Välfärdsfonden -39 000 -27 300 -4 125 -1 300 -1 300 

varav Kommuncentrala -46 951 -10 678 -10 678 -10 678 -10 678 

varav Kommunledningsförvaltningen -77 156 -101 563 -108 163 -100 963 -100 963 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC -52 190 -68 970 -70 170 -68 970 -68 970 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Kulturnämnden -37 095 -37 347 -38 122 -37 347 -37 347 

Bygg- och miljönämnden -514 -514 -514 -514 -514 

Service- och tekniknämnden -96 245 -99 807 -100 007 -99 807 -99 807 

Socialnämnden -177 231 -175 613 -178 613 -175 613 -175 613 

Viadidaktnämnden  -52 908 -57 256 -59 256 -55 756 -55 756 

Vård- och omsorgsnämnden -644 719 -670 118 -680 118 -674 732 -674 732 

Räddningstjänsten VSR -27 355 -28 741 -28 741 -28 741 -28 741 

Kompensation för ökade löner -18 700 0 0 0 -32 330 

Ofördelade medel till nämnder 0 -46 -46 -46 -46 

Summa nämnder -2 082 849 -2 109 391   -2 088 763 -2 121 093 

Ökade kostnader lokaler -14 881 -8 403   -29 908 -52 405 

Löneuppräkning -28 442 0   -32 330 -33 138 

Ofördelade löner överhäng -6 200 0   0 0 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0   -865 -955 

PO-påslag och semesterlöneskuld 180 251 78 186   80 078 82 018 

Pensioner -96 500 -111 300   -103 100 -112 900 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  9 526 12 711   12 711 12 711 

Kapitalkostnadsintäkter  67 147 70 989   70 989 70 989 

Avskrivningar  -67 293 -59 059   -71 779 -76 718 

Skatteintäkter 1 428 513 1 476 980   1 529 045 1 587 148 

Kommunalekonomisk utjämning 544 568 569 387   588 755 608 357 

Kommunal fastighetsavgift 54 993 62 861   62 861 62 861 

Schablonersättning för flyktingmottagande 4 000 0   0 0 

Finansiering, utdelningar m.m. 10 964 11 236   11 236 11 236 
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt 
budgetproposition 26 435 27 300   19 140 11 480 

Summa finansiering 2 113 081 2 130 886   2 136 832 2 170 683 

TOTALT med nytt utjämningssystem 30 233 21 495   48 069 49 590 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,49% 1,02%   2,20% 2,20% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 20 281 21 092   21 807 22 584 

 

                                                      
1
 I plan 2019-2020 beaktas befolkningsprognos när det gäller skatteintäkterna, förändringar av löner, hyror, drifteffekt av 

föreslagna investeringar, pensioner enligt prognos från Skandia, skatteintäkter enligt prognos från SKL, avskrivningar i 

enlighet med flerårsplanen i investeringsbudgeten, välfärdsmiljard, beräknad ökning av kapitalkostnader, förändrade ramar 

avseende EU-val, familjecentral, välfärdsfond, feriearbete, serviceboende. I övrigt har inga ramjusteringar gjorts för 2019 och 

2020. 

2
 Avser budgetramar inklusive tillfälliga medel från välfärds- och integrationsfond. 
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Investeringsbudget 2018-2020 

Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 2020 

KS/KLF 5 Bredband 10 000 10 000 10 000 

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500     

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 2 400 1 000   

KS/KLF 4 Mobilt reservelverk 700     

KS/KLF 4 Ny webbplats 1 000     

KS/KLF 4 Flytt EDU till ADM 190     

KS/KLF 4 Upphandling ekonomisystem 500 1 000   

KS/KLF 4 Möbler 200     

KS/KLF 4 Utbyte av iPads, kommunfullmäktige 360     

KS/KLF 4 Övriga trygghetsskapande åtgärder 1 500     

KS/KLF 4 Arbetsmiljöåtgärder 500     

    Summa kommunledningsförvaltning 18 850 12 000 10 000 

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 250 250 250 

KS/SBF 1 Miljöinventeringar 150 150 150 

KS/SBF 4 Övriga investeringar 250 650 350 

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 300 500 500 

KS/SBF 4 Fokusområde vatten   250 250 

KS/SBF 4 Fokusområden övriga miljömål 600 750 750 

KS/SBF 4 Sjöreningsprojekt Öljaren 500 500   

KS/SBF 4 Servicepunkter på landsbygden 100     

KS/SBF 4 Digitalisering och E-tjänst 500     

KS/SBF 5 Drottninggatan 2 000 1 000   

KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan     3 000 

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 250 250 250 

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030)   250 1 000 

KS/SBF 5 Forssjö friluftsområde 500 500   

KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen     1 200 

KS/SBF 5 Stensättersgatan     1 000 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 250 250 250 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden 250 250 250 

KS/SBF 5 Sveaparken 3 000 2 000   

KS/SBF 5 Temaparker   1 000 1 000 

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 

KS/SBF 5 Nya Stråket 7 000 7 000 7 000 

KS/SBF 5 Infart P-hus   500   

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 500 500 500 

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i  kransorterna 600 300 300 

KS/SBF 5 Stortorget   2 500 2 500 

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet     1 500 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 300 500 500 

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen   2 500 2 500 

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 100 250 250 

KS/SBF 5 Vasavägen   500 1 000 

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk   600 500 
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Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 2020 

KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna   750   

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallarna   750   

KS/SBF 5 Gator, övrigt 500 600 600 

KS/SBF 5 Ljus i staden 250 500 500 

KS/SBF 5 Belysning i parker 100 200 200 

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 1 500 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Resecentrum     250 

KS/SBF 5 Aulaparken   700   

KS/SBF 5 Belysning i centrum 250 250 250 

KS/SBF 5 Hundparker   250 250 

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg   500 500 

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan     1 350 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen   1 000 1 000 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan 250 500 500 

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan   1 250   

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 250 500 500 

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan 2 500     

KS/SBF 5 GC-väg Kungsgatan 750     

KS/SBF 5 Cirkulationsplats rv 52 Värmbolsvägen     4 000 

KS/SBF 5 Köpmangatan gångfartsområde   2 000   

KS/SBF 5 Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen   4 000 4 000 

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen    1 000 500 

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad   500 3 000 

KS/SBF 6 Markreserv 20 000     

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 5 000     

KS/SBF 6 Exploatering Knorran 5 000     

KS/SBF 6 Exploatering, ospecificerad 10 000     

    summa exploatering 40 000 0 0 

    summa samhällsbyggnadsförvaltning 64 250 40 450 45 650 

    Investeringsram kommunstyrelsen 83 100 52 450 55 650 

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 2 300 1 300 1 300 

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 3 100 2 200 2 200 

BIN 4 Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering 4 200 2 300 2 500 

BIN 4 Gemensamma verksamheter 700 600 600 

BIN 4 Förvaltningskontoret 50     

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 50 

BIN 4 Upprustning idrottshallar 500 500 500 

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500 

BIN 4 Familjecentral 250     

BIN 4 1:1 satsning år 1 - 9 9 000 9 000 9 000 

BIN 4 Teknisk utrustning förskolan 700     

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9   28 300   

BIN 4 Inventarier ny F-6 skola norr   12 300   

    Investeringsram bildningsnämnden 21 350 57 050 16 650 

KULN 4 Black Box 3 000     

KULN 4 Konstnärlig utsmyckning 975 500 500 

KULN 4 Konstinköp 300 300 300 
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Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 2020 

KULN 4 Inventarier 500 500 500 

KULN 4 Kick Bike bana   450   

KULN 4 RFID skolbibliotek 375     

KULN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget   200 560 

KULN 4 Streetbasketbana 100     

    Investeringsram kulturnämnden 5 250 1 950 1 860 

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 300 50 50 

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 800 1 800 1 800 

STN 4 Rådmannen 3 500     

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500 

STN 4 Storköksutrustning 2 000 2 500 2 500 

STN 4 Måltidsmiljö yttre och inre 1 500 1 000   

STN 4 Matbil, fossilfri 600 600   

STN 4 Städmaskiner 300 300 300 

STN 4 Övriga IP 1 230     

STN 4 Lekplatser, parkutrustning 800 800 800 

STN 4 Växthuset, teknik och utrustning 650 500 400 

STN 4 Trädprojekt   300 300 

STN 4 Friluftsbad 50 50 50 

STN 4 Parker och grönytor 250 500 450 

STN 4 Automatbevattning park 200 200 200 

STN 4 Maskiner och fordon 5 100     

STN 4 Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning) 900 900 900 

STN 4 Utveckling - nya sporter   700   

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 450 100   

STN 4 Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor) 800     

STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört 1 400 300   

STN 4 Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall   500   

STN 4 Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.) 150 150 150 

STN 4 Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor   700   

STN 4 Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner 450 450 1 800 

STN 4 Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet   600   

STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs 2 500     

STN 4 Ny konstgräsplan i Katrineholm 7 000     

STN 4 Djulö camping servicebyggnad   250 5 000 

STN 4 Djulö camping 400 250 650 

STN 4 Idrottens hus   16 200 16 200 

STN 4 Inventarier Idrottens hus personal Backavallen     300 

STN 4 Inventarier maskingarage Backavallen   300   

STN 4 Backavallen konvertering energi och kylsystem   19 000   

STN 4 Backavallen allaktivitetsanläggningar   300   

STN 4 Pressläktare   1 000   

STN 4 Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem 4 500     

STN 5 Beläggningsarbeten 7 000 7 000 7 000 

STN 5 Grusbelagda GC-vägar 200 200 200 

STN 5 Gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 200 

STN 5 Motionsspår 700 700 700 
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Nämnd Kategori Benämning 2018 2019 2020 

STN 5 LED-belysning 1 000 3 000 3 000 

STN 5 Belysningsstolpar stabilitetsprovning 900 900 900 

    Investeringsram service- och tekniknämnden 47 330 62 800 44 350 

SOCN 4 Möbler och inventarier ny våning 400 100 100 

SOCN 4 Digitalisering - utveckling/datorprogram 300 100 100 

SOCN 1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 600 

    Investeringsram socialnämnden 1 300 800 800 

VIAN 4 Inventarier till lokaler 430 330 330 

    Investeringsram viadidaktnämnden 430 330 330 

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 

VON 1 Digitalisering trygg och effektiv hemgång 200     

VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 200 

VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 

VON 1 Diskdesinfektor 80 80 80 

VON 4 Sängar och madrasser 200 200 200 

VON 4 Ny teknik 400 400 400 

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 500 

VON 4 Ny gruppbostad, inventarier 700     

VON 4 Ny servicebostad, inventarier 700     

VON 4 Skogsbrynet, inventarier   700   

VON 4 Hjälpmedel 350 350 350 

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Dufvestrand     14 000 

    Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 3 880 2 980 16 280 

      
       Summa Total 162 640 178 360 135 920 
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Fastighetsinvesteringar 2018-2020 

Fastighetsinvesteringar KFAB 

Förv Objekt 2018 2019 2020 

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 2 900 7 900 3 000 

KFAB Parkeringshus Norr 
 

55 000  

KFAB Brandstation 40 000   

KFAB Safirenhuset ventilation 13 000 11 000 11 000 

KFAB Safirenhuset utemiljö 1 500   

KFAB Totalt   57 400 73 900 14 000 

BIN Utemiljö förskolor/skolor 2 100 1 000 1 000 

BIN Ljudabsorbenter och akustik 380   

BIN Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor  5 620 1 600 200 

BIN Ny högstadieskola Järven  230 500  

BIN Ny F-6 skola Norr  165 000  

BIN Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan 5 000 60 000  

BIN Skogsborgsskolan. Ny idrottshall   30 000 

BIN Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola 2 900   

BIN Tillbyggnad förskola Karossen 1 770   

BIN Ny förskola vid Örnen 14 000   

BIN Totalt   31 770 458 100 31 200 

FAST Familjecentral 2 000   

FAST 
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 
myndighetskrav)  7 500 1 500 1 500 

FAST Totalt   9 500 1 500 1 500 

KULN Lokstallet bygghyttan 200 200 200 

KULN Black Box 7 220   

KULN Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet 600 3 750 
 

KULN 
Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och 
äldreboende  

 
3 250 3 250 

KULN Totalt   8 020 7 200 3 450 

STN Återvinningsstationer på förskolor och skolor 1 000   

STN Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr 
 

800 800 

STN Ombyggnation och utemiljö kök  1 750 700 500 

STN Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum  500 2 800 
 STN Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler 200 200 200 

STN Totalt   3 450 4 500 1 500 

VIAN 
Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och 
behovsanpassning av personal- och utbildningslokaler 600   

VIAN Totalt   600 0 0 

VON Nytt äldreboende Duvestrand 
 

255 000 
 VON Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden 300 3 100 3 000 

VON 
Ombyggnad av Furulidens gamla kök. Ersättningsbostäder för 
Skogsbrynet 15 482   

VON Skogsbrynet, om- och tillbyggnad 
 

10 011 
 VON Totalt 15 782 268 111 3 000 

          

Myndighetskrav       

BIN Larm förskolor 2 200 2 200 2 200 

BIN Ventilation skolor 400 500 500 

FAST Skyddsrum 
 

2 000 
 VON Torvbrytarvägen 1. Nytt gemensamt kök i gruppbostaden. 500   

STN Fettavskiljare avlopp 2 000 2 000 2 000 

Myndighetskrav totalt 5 100 6 700 4 700 

     Div 200 totalt   131 622 820 011 59 350 
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Förv Objekt 2018 2019 2020 

KULN Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln      2 500 

Div 100 totalt     2 500 

     Totalt div 200 + div 100 131 622 820 011 61 850 
 

Energibesparande åtgärder KFAB 

Förv Objekt 2018 2019 2020 

FAST Miljö- och energibesparande åtgärder 3 000 3 000 3 000 

Totalt   3 000 3 000 3000 
 

Fastighetsinvesteringar KIAB 

Förv Objekt 2018 2019 2020 

FAST Övriga oförutsedda investeringar   3 000   

FAST Akustik och brandskydd, DUD 180     

FAST Totalt   180 3 000 
 SOCN Tillbyggnad Västgötagatan 18   15 000   

SOCN Totalt   
 

15 000  

Totalt   180 18 000  
 

Fastighetsinvesteringar kommunens egna fastigheter 

Förv Objekt 2018 2019 2020 

KFAB Stadsparken servering renovering  600     

KFAB Krämbols gård, rivning av ladugård    

KFAB Krämbols gård, nytt avlopp 400   

KFAB Stora Djulö 650   

KFAB Gröna Kulle, fönsterrenovering 500   

KFAB Arrendebostaden 400   

KFAB Akutbostäder, markarbeten 100   

KFAB 
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 
myndighetskrav)  150 150 150 

Div 600 Totalt  2 800 150 150 
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Resultaträkning 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

            

Verksamhetens intäkter 1 672 554 1 488 917 1 418 892 1 412 624 1 406 904 

Verksamhetens kostnader  -3 541 214 -3 430 429 -3 458 801 -3 484 673 -3 550 198 

Avskrivningar -51 600 -67 293 -59 059 -71 779 -76 718 

            

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 920 260 -2 008 805 -2 098 968 -2 143 827 -2 220 012 

            

Skatteintäkter 1 378 225 1 428 513 1 476 980 1 529 045 1 587 148 

Generella statsbidrag och utjämning 497 630 544 568 569 387 588 755 608 357 

Kommunal fastighetsavgift 54 821 54 993 62 861 62 861 62 861 

Finansiella intäkter 15 248 15 248 15 520 15 520 15 520 

Finansiella kostnader -4 584 -4 284 -4 284 -4 284 -4 284 

            

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 21 080 30 233 21 495 48 069 49 590 

            

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

Periodiseringsfond och uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 21 080 30 233 21 495 48 069 49 590 

            

            

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 19 307 20 281 21 092 21 807 22 584 
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Balansräkning 

 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

TILLGÅNGAR           
            

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Materiella anläggningstillgångar 808 173 864 201 967 782 1 074 363 1 133 565 

Finansiella anläggningstillgångar 60 190 91 582 89 438 87 294 85 150 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 868 363 955 783 1 057 220 1 161 657 1 218 715 
            

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 132 646 139 646 179 646 179 646 179 646 
            

SUMMA TILLGÅNGAR 1 001 009 1 095 429 1 236 866 1 341 303 1 398 361 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER           
      

EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT           

Eget kapital 650 273 671 353 701 585 723 081 771 149 

Årets resultat 21 080 30 233 21 495 48 069 49 590 

Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

SUMMA EGET KAPITAL 688 353 718 585 740 081 788 149 837 740 
            

AVSÄTTNINGAR 195 033 209 880 226 191 232 158 244 968 
            

SKULDER 117 624 166 964 270 595 320 995 315 653 
            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 1 001 009 1 095 429 1 236 866 1 341 303 1 398 361 
            

Borgensförbindelser 1 644 380 1 644 380 1 908 562 2 508 562 2 508 562 

      därav kommunala bolag 1 635 076 1 635 076 1 900 713 2 500 713 2 500 713 

               borgen och förlustansvar egna hem 1 001 1 001 504 504 504 

Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl 
Skandia (inkl löneskatt) 613 004 582 577 558 314 555 265 549 907 

Operationella leasingsavgifter 23 270 23 270 23 270 23 270 23 270 
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Kassaflödesanalys 

 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat 21 080 30 233 21 495 48 069 49 590 

Justering för av- och nedskrivningar 51 600 67 293 59 059 71 779 76 718 

Justering för gjorda avsättningar -1 049 14 848 16 310 5 968 12 810 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  71 631 112 373 96 865 125 815 139 118 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 71 631 112 373 96 865 125 815 139 118 
            

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Investering- i materiella anläggningstillgångar -65 145 -116 321 -122 640 -178 360 -135 920 

Investering- exploatering -5 500 0 -40 000 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 645 -116 321 -162 640 -178 360 -135 920 
            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 0 0 
            

Årets kassaflöde 986 -3 948 -65 775 -52 545 3 198 

Likvida medel vid årets början -15 424 -14 438 -18 386 -84 161 -136 706 

Summa likvida medel vid årets slut -14 438 -18 386 -84 161 -136 706 -133 508 
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SÄRSKILDA UPPDRAG 
Uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen 

för sina verksamhetsområden verka för ökad 

säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela 

kommunen och vara inriktade mot att öka säkerhet 

och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar 

del av kommunens verksamheter som för invånare i 

allmänhet. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast i september 2018 inför 

beredningen av övergripande plan med budget 

2019-2021. 

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta 

arbetet med att utveckla verksamheterna genom 

digitalisering och e-tjänster. Uppdraget ska åter-

rapporteras till kommunstyrelsen senast i september 

2018 inför beredningen av övergripande plan med 

budget 2019-2021. 

Uppdrag till samtliga nämnder att minska 

sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den totala 

sjukfrånvaron till högst 6 procent under 

planperioden. Uppdraget återrapporteras inom 

ramen för kommunens delårsrapport och årsredo-

visning. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att  

i samråd med berörda nämnder ta fram en 

masterplan för norra stadsdelen. I uppdraget ingår 

att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det 

gäller utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, 

förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, 

gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, 

brandstation samt övrig infrastruktur. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast under 

fjärde kvartalet 2018. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

utöka markreserven för exploateringar. För 

genomförande av uppdraget avsätts 20 miljoner 

kronor i exploateringsbudgeten. Uppdraget 

återrapporteras i samband med kommunens 

delårsrapport och årsredovisning 2018. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att  

i samråd med bildningsförvaltningen lokalisera 

var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån 

den långsiktiga planen för utbyggnad av 

förskolan. Detta behöver klargöras så snart som 

möjligt så att arbete med detaljplaneändringar och 

projektering kan starta. Uppdraget ska återrappor-

teras till kommunstyrelsen senast i september 2018 

inför beredningen av övergripande plan med budget 

2019-2021. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

införa servicepunkter på landsbygden. Uppdraget 

återrapporteras inom ramen för kommunens delårs-

rapport och årsredovisning. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

att fram en strategisk plan för friluftsliv. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

senast i september 2018 inför beredningen av över-

gripande plan med budget 2019-2021. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

utreda kostnader för och möjlig lokalisering av 

en begravningsplats för husdjur. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 

september 2018 inför beredningen av övergripande 

plan med budget 2019-2021. 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att  

i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten införa 

elbussar i stadstrafiken. Uppdraget återrappor-

teras inom ramen för kommunens delårsrapport och 

årsredovisning. 

Uppdrag till bildningnämnden att i samråd med 

kommunledningsförvaltningen och KFAB utreda 

för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola. 

Utredningen ska belysa både kostnadsmässiga och 

versamhetsmässiga effekter. Uppdraget ska åter-

rapporteras till kommunstyrelsen senast i september 

2018 inför beredningen av övergripande plan med 

budget 2019-2021. 

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i 

samråd med kommunledningsförvaltningen och 

KFAB ta fram en plan för byggnation av 

ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 

september 2018 inför beredningen av övergripande 

plan med budget 2019-2021. 

Uppdrag till viadidaktnämnden, socialnämnden 

och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemen-

samt utveckla och effektivisera arbetsformer som 

säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv 

i kommunens arbete med försörjningsstöds-

tagare. För den enskilde är jobb och/eller studier 

nyckeln till egen försörjning. För kommunen är en 

ökad övergång från försörjningsstöd till arbete och 

studier en förutsättning för att klara kostnadsutveck-

lingen. Inom ramen för uppdraget ska en översyn 

göras för att säkra att ekonomiskt bistånd för den 

enskilde, redan från första dagen, är sammankopplat 

med insatser som leder till egen försörjning.  
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Vidare ska samarbetet med Arbetsförmedlingen och 

näringslivet ses över och utvecklas för att stärka 

förutsättningarna för en ökad övergång från 

försörjningsstöd till arbete eller studier. Uppdraget 

ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 

september 2018 inför beredningen av övergripande 

plan med budget 2019-2021. 

Uppdrag till socialnämnden att i samverkan med 

andra berörda nämnder minska kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd och externa placeringar 

Uppdraget följs upp månadsvis i kommunstyrelsen. 

Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att 

ha beredskap för att tillsätta trygghets-/ordnings-

vakter. Uppdraget återrapporteras inom ramen för 

kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att 

utreda förutsättningar för att införa ett förbud 

mot tiggeri i Katrineholms kommun. Uppdraget 

återrapporteras inom ramen för kommunens delårs-

rapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att 

fortsätta utreda förutsättningar för att övergå till 

digitalt informationsbevarande, e-arkiv. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

senast i september 2018 inför beredningen av 

övergripande plan med budget 2019-2021. 
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BILAGOR 
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över 
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen 

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2017-2019 (KF 2016-11-21, 

§ 167). Alla belopp är i tusentals kronor.  

 

Övergripande politisk ledning 2017 -11 018 
Tekniska justeringar   

Riksdagsval -931 

Korrigering av lönemedel 909 

Omorganisation KLF 80 

Uteblivnen ersättning, ensamkommande -500 

Aktuell ram 2018 -11 459 
  varav Kommunfullmäktige -4 505 

  varav Revision -1 275 

  varav Överförmyndaren -4 694 

  varav Valnämnden -986 

    

Bildningsnämnden 2017 -795 768 
Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -7 981 

Löneöverhäng 2017 -2 660 

Lönekompensation privata utförare 2016 -418 

Löneöverhäng privata utförare 2017 -139 

Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp  2016 -445 

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -145 

Lönekompensation 2017 -12 337 

Löneuppräkning 2018 -13 358 

Kapitaltjänstkostnader 2016 -2 006 

Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell -5 449 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 43 410 

Extra lönesatsning -11 158 

Förändrad telefonikostnad 614 

Hyreskompensation 2017 -3 835 

Hyra, Karossen -800 

Förändring av tidigare riktade bidrag -224 

Justeringar under den politiska beredningen   

Utökad verksamhet, städ- och måltidsersättning -1 280 

Aktuell ram 2018 -813 980 
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Kommunstyrelsen 2017 -221 297 
Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -1 000 

Löneöverhäng 2017 -334 

Lönekompensation 2017 -1 385 

Löneuppräkning 2018 -1 499 

Förändring välfärdsfonden 39 000 

Kapitaltjänstkostnader 2016 -776 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 5 865 

Korrigering av lönemedel -304 

Omorganisation KLF -80 

Ökade kostnader kollektivtrafik -2 401 

Justering av arvodering, begravnigsförrättare -1 

Förändrad telefonikostnad 314 

Hyreskompensation 2017 1 127 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland -466 

Västra stambanegruppen -68 

Förändrad förbundsavgift till SKL -35 

Politiska beslut   

Friskvårdssatsning -1 955 

Justeringar under den politiska beredningen   

Resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov -1 000 

Drifteffekt av investeringar -315 

Utökat bidrag, Triangelgården -600 

Förändring välfärdsfonden -27 300 

Aktuell ram 2018 -214 511 
  varav Välfärdsfonden -27 300 

  varav Kommuncentrala -10 678 

  varav Kommunledningsförvaltning -101 563 

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -58 470 

  varav KLC avskrivning  -3 760 

  varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten 

kapitalkostnadsintäkter -6 740 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 
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Kulturnämnden 2017 -37 095 
Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -267 

Löneöverhäng 2017 -89 

Lönekompensation 2017 -411 

Löneuppräkning 2018 -445 

Kapitaltjänstkostnader 2016 27 

Förändrad telefonikostnad 34 

Hyreskompensation 2017 -633 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 1 532 

Aktuell ram 2018 -37 347 
    

Bygg- och miljönämnden 2017 -514 
Tekniska justeringar   

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 0 

Aktuell ram 2018 -514 
    

Service- och tekniknämnden 2017 -96 245 
Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -1 315 

Löneöverhäng 2017 -429 

Lönekompensation 2017 -2 056 

Löneuppräkning 2018 -2 226 

Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp  2016 612 

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 200 

Kapitaltjänstkostnader 2016 -839 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 8 003 

Flytt till Rådmannen -941 

Elsäkerhetsåtgärder 200 

Extra lönesatsning -134 

Förändrad telefonikostnad 163 

Hyreskompensation 2017 -3 748 

Lägre leasingkostnader, Backavallen 730 

Korrigering av lönemedel -605 

Justeringar under den politiska beredningen   

Drifteffekt av investeringar -1 176 

Aktuell ram 2018 -99 807 
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Socialnämnden 2017 -177 231 
Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -885 

Löneöverhäng 2017 -295 

Lönekompensation 2017 -1 573 

Löneuppräkning 2018 -1 703 

Kapitaltjänstkostnader 2016 -303 

Förändrad telefonikostnad 96 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 6 280 

Aktuell ram 2018 -175 613 
    

Viadidaktnämnden 2017 -52 908 

Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -622 

Löneöverhäng 2017 -207 

Lönekompensation 2017 -887 

Löneuppräkning 2018 -961 

Kapitaltjänstkostnader 2016 11 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 2 188 

Extra lönesatsning -281 

Förändrad telefonikostnad 133 

Hyreskompensation 2017 17 

Förändring av tidigare riktade bidrag, Katrineholms andel -1 749 

Förändring av tidigare riktade bidrag, Vingåkers andel -490 

Justeringar under den politiska beredningen   

Feriearbete -1 500 

Aktuell ram 2018 -57 256 
    

Vård- och omsorgsnämnden 2017 -644 719 
Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2016 -6 630 

Löneöverhäng 2017 -2 186 

Lönekompensation 2017 -9 793 

Löneuppräkning 2018 -10 604 

Gruppboende och servicebostad -10 646 

Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp  2016 -167 

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -55 

Kapitaltjänstkostnader 2016 44 

Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell -997 

Extra lönesatsning -4 677 

Förändrad telefonikostnad 602 

Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent 34 765 

Hyreskompensation 2017 -2 331 
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Löneökning undersköterskor, 2016 -4 024 

Justeringar under den politiska beredningen   

Förändring av timersättning, hemtjänst -8 700 

Aktuell ram 2018 -670 118 
    

Räddningstjänsten VSR 2017 -27 355 
Tekniska justeringar   

Uppdatering av underlag -1 386 

Aktuell ram 2018 -28 741 
    

Ofördelade medel till nämnder 0 
Tekniska justeringar   

Volymförändringar -13 444 

Extra lönesatsning 13 444 

Övrigt -46 

Aktuell ram 2018 -46 
    

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -14 881 
Ökade kostnader för verksamhetslokaler 6 477 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -8 403 
    

Lönekompensation -28 442 
Justeringar under den politiska beredningen   

Uppdaterat antagande om löneökning till 2,5 % 28 442 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 0 

    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 180 251 
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL 

om 39,2 procent -102 065 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 78 186 
    

Pensioner -96 500 
Effekt av uppdaterad prognos per 20170831 -14 800 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -111 300 

    

Intäkter Viadidakt Vingåker 9 526 
Uppdatering av underlaget 3 184 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 12 711 
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Kapitalkostnadsintäkter 67 147 
Uppdatering av underlaget 3 842 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 70 989 

    

Avskrivningar -67 293 
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

  2016 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda   
  Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 

2017   

  Planerade investeringar under 2017   

Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det 

sättet sprids avskrivningskostnaderna.   

Tekniska justeringar   

Justering enligt flerårsplan 8 234 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 -59 059 
    

Skatteintäkter och utjämning 2 028 074 
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) september 2017 och 34 000 invånare.  81 154 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 2 109 227 
    

Schablonersättning för flyktingmottagande 4 000 
Justering enligt ny beräkning -4 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 0 
    

Finansiering, utdelningar mm 10 964 
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, 

momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för 

aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Justering enligt flerårsplan 272 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 11 236 
    

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt 
budgetproposition 26 435 
Justering enligt flerårsplan 865 

Aktuellt budgeterat belopp 2018 27 300 
    

God ekonomisk hushållning 21 092 

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och 

statsbidrag.   
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Bilaga 2: Välfärdsfonden – reserverade medel för satsningar 2018 

Under 2018 avsätts 27,3 miljoner kronor till en välfärdsfond för tidsbegränsade satsningar.  

Kommunstyrelsen kan besluta om ytterligare åtgärder under året. Satsningarna påverkar inte nämndernas 

ramar 2019. Alla belopp är i tusentals kronor. 

 

Medel i välfärdsfonden 27 300 

  
Fördelning av medel 

 
Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden 10 000 

Medfinansiering yrkesvux Viadidakt 2 000 

Tillfällig resursförstärkning socialnämnden 3 000 

Genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och staden”  175 

Genomförande av föreningsmässa STN 200 

Extra kollektivtrafik 200 

Extra resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling 6 000  

Tillväxtfrämjande åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen 1 000 

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter 600 

Välfärdsmedel, ej fördelade 4 125 

Summa 27 300 
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Bilaga 3: Sammanställning av medel för tillväxtfrämjande åtgärder, 
integrationsfond samt RUR 

 

Belopp i mnkr 
Tillväxtfrämjande 

åtgärder 
Integrations-

fonden 

Summa avsatta medel 2010-2018 inkl. återförda medel  118,9 13,0 

Beslut i övergripande plan med budget 2018-2020 0,0 -5,5 

Återförda medel i övergripande plan med budget 2018-2020 9,1 0,0 

Kvarstående att besluta om 35,3 0,7 

RUR 

  Reserven om 17 miljoner kronor är outnyttjad. 

   

 
Beslutade medel Nyttjade medel 

Belopp i mnkr 2010-2018 varav 2018 2010-2017 varav 2017 

Tillväxtfrämjande åtgärder 92,7 9,1 74,5 0,5 

Kompetensplaneringsprojekt* 1,3   0,9   

E-förvaltning* 1,0   0,7   

Samhällsutveckling 1,0   1,0   

Varumärket Sveriges Lustgård* 0,4   0,4   

Vision 2025 0,4   0,4   

Särskilda insatser inom skolan* 3,0   2,8   

Tillväxtprojekt SBF 0,6   0,6   

Arbetslinjen* 25,5   24,7   

Projekt Ungdomstorget 3,8   3,8   

Verksamhetsomställning (demensriktlinjer)* 2,0   1,7   

Satsning sommarjobb* 3,8   2,9   

Klimatsmart mat 6,0   6,0   

Hel- del på Lövåsen* 3,0   2,3 0,5 

Kompetensutv. förskola Reggio Emilia 0,6   0,6   

Turistbyrån 0,7   0,7   

Arbetskläder för utomhusbruk* 1,4   1,2   

Individ- och familjeomsorg 2,0   2,0   

Lov- och sommarskola 0,6   0,6   

Infrastruktur SBF 2,8   2,8   

Tillväxtfrämjande åtgärder SBF 1,5   1,5   

Uppbyggnad av arbetet med internationella strategin* 0,6   0,6   

Förstudier enligt Övergripande plan med budget 2015-2017* 0,2   0,0   

Resurser för volymökning barn och elever BIF 13,0   13,0   

Extraordinära åtgärder flyktingkrisen* 5,0   0,0   

Tillfällig resursförstärkning arbete med detaljplaner och bygglov 1,0   1,0   

Tillfällig resursförstärkning till bl.a. ungdomsverksamhet KTF 0,5   0,5   

Tillfällig resursförstärkning VOF 2,0   2,0   

Återförda medel 9,1 9,1 0,0   

Integrationsfonden 12,3 5,5 6,6 5,1 

Resurser för volymökning barn och elever BIF 10,0 5,0 5,0 5,0 

Resurser för fler ensamkommande barn och ungdomar SOC 1,0 0,0 1,0 0,0 
Tillfällig resursförstärkning kulturnämndens 
ungdomsverksamhet 

0,5 0,5 
0,0 0,0 

Medel för uppbyggnad av ungdomsverksamhet i Valla 0,3 0,0 0,1 0,1 

Medel för kostnadsökningar i arbetet med rättssäkerhet SOC 0,5 0,0 0,5 0,0 

*Avser återförda medel om totalt 9,1 mnkr. 
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Bilaga 4: Statsbidrag  

I tabellen nedan visas statsbidrag som förvaltningarna har sökt eller avser att söka 2017-2020. I tabellen 

redovisas brutto- och nettokostnader för respektive statsbidrag. Bruttokostnaderna avser de kostnader som är 

kopplade till de bidrag som respektive förvaltning avser att söka. Nettokostnaderna avser den ekonomiska 

effekten som statsbidraget kommer att innebära för kommunen. Statsbidragen utgörs av i huvudsak två typer: 

1) riktade statsbidrag, som framför allt handlar om bidrag till någon form av satsning, ambitionshöjning eller 

stimulansmedel, och 2) ersättningar som framför allt handlar om att kommunen är ålagd att utföra verksamhet 

som staten ansvarar för, till exempel flyktingmottagning. 

I budgetpropositionen aviserade regeringen ytterligare statsbidrag till kommunerna, som inte finns specifice-

rade i tabellen nedan. För Katrineholms kommuns del uppgår de ytterligare statsbidragen till cirka 27 miljoner 

kronor. Av denna summa avser 12 miljoner kronor skolverksamhet i syfte att skapa en jämlik kunskapsskola 

och arbete med att förbättra barns och ungas hälsa. Det är ännu oklart hur mycket av de 27 miljoner kronorna 

som utgörs av tidigare statsbidrag och hur mycket som är nya statsbidrag. Mer information om statsbidragen 

under 2018 kommer att presenteras länge fram. 

STATSBIDRAG Pågående Preliminära 

 
2017 2018 2019 2020 

Belopp i tkr  Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 

VOF 
Stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 8 153 8 153   0   0   0 

VOF 
Statsbidrag för verksamhet med personliga 
ombud 847 847   0   0   0 

VOF 
Stimulansmedel för riktade insatser inom 
psykisk hälsa 843 843   0   0   0 

SOC Återsökningar av faktiska kostnader  78 108 -6 500 71 500 -6 500 65 500 -5 500 60 500 -5 500 
SOC Utvecklingsmedel Våld i nära relation 203 0 0 0 0 0 0 0 

SOC 
Stimulansmedel för ökad bemanning inom barn- 
och ungdomsvården 559 0 0 0 0 0 0 0 

SOC 
Stimulansmedel för ökad kompetensutveckling 
inom barn- och ungdomsvården 783 0 0 0 0 0 0 0 

STF Skolmjölksstöd 300 0 300 0 300 0 300 0 
STF Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år 1 639 0   0   0   0 
BIF Arbetsmarknadsanställningar 3 496 0 3 400 0 3 400 0 3 400 0 
BIF Återsökning asylsökande 7 600 0 7 600 0 7 600 0 7 600 0 
BIF Lärarlyftet 100 0 100 0 100 0 100 0 
BIF Fortbildning specialpedagogik 234 0 234 0 234 0 234 0 
BIF Läslyftet 333 0   0   0   0 
BIF Minskade barngrupper 5 525 0 5 290 0 5 000 0 5 000 0 
BIF Lågstadiesatsningen 13 104 0 13 119 0 13 000 0 13 000 0 
BIF Läxhjälp 1 213 0 1 213 0 1 213 0 1 213 0 
BIF Lovskola 324 0 324 0 324 0 324 0 
BIF Kvalitetssäkrande åtgärder 1 579 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 
BIF Karriärstjänster 4 250 0 4 250 0 4 250 0 4 250 0 
BIF Fritidshemssatsningen 1 497 0 1 460 0 1 460 0 1 460 0 
BIF Lärarlönelyftet 10 100 0 10 100 0 10 100 0 10 100 0 
BIF Maxtaxa 8 268 0 8 200 0 8 200 0 8 200 0 
BIF Gymnasial lärling 1 235 0 1 200 0 1 200 0 1 200 0 
BIF Behörighet yrkeslärare 347 0 347 0 300 0 300 0 
BIF Personalförstärkning elevhälsan 275 0 0 0 0 0 0 0 
BIF Omsorg på obekväm tid 396 0 396 0 396 0 396 0 
BIF Minoritetsspråk 15 0 15 0 15 0 15 0 
BIF Papperslösa barn 139 0 139 0 139 0 139 0 
BIF Samordnare nyanlända 103 0 103 0 103 0 103 0 
BIF Ökad jämlikhet 1 400 0 2 800 0 2 800 0 2 800 0 
BIF Introduktionsprogram 1 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 
BIF Skapande skola 800 0 800 0 800 0 800 0 
BIF Musik- och kulturskolebidraget  500 0 500 0 500 0 500 0 
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Bilaga 5: Volymutveckling 

Kommunstyrelsen 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Antal leverantörsfakturor 73 532 37 660 77 000 77 000 

Antal lönespecifikationer 65 199 34 172 65 000 68 000 

Antal näringslivs-
främjande aktiviteter 

195 290 480  

Antal företagsbesök 101 46 100 100 

Antal EU-ansökningar 
(projekt) 

5 1 2 4 

Kommunens tillväxt påverkar också antalet löne-

specifikationer som kommer att öka. 

Bildningsnämnden 

Volymmått 
Utfall 2016 

Utfall 
2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Vår Höst Vår Höst  

Antal barn i förskola 
inkl. pedagogisk 
omsorg 

1 776 1 709 1 865 1 761 1 917 

Antal elever i 
grundskola 

3 803 3 843 3 873 4 086 3 977* 

Antal elever i 
grundsärskola 

91 95 96 ingår 
ovan 

ingår 
ovan 

Antal barn i fritidshem 1 329 1 412 1 321 1 481  

Antal elever i 
gymnasieskolan 

1 156 1 176 1 172 1 273 1 253* 

Antal elever i 
gymnasiesärskolan 

39 36 35 ingår 
ovan 

ingår 
ovan 

Antal barn i 
kulturskolans 
verksamhet 
(ämneskurs) 

627 625 651 675 675 

Antal pågående 
ärenden inom 
Elevhälsan 

648 745 793 805 815 

Antal barn inskrivna i 
omsorg på obekväm 
tid 

32 39 31 35 35 

Antal elever som 
deltar i moders-
målsundervisning 

638 665 665 670 670 

* Inkl. särskola. 

Under flera år har antalet barn i förskolan ökat. Det 

beror på att det skedde en uppgång i antalet födda 

barn 2012, en uppgång som sedan dess har hållit sig 

stabil. Åren före 2012 varierade antalet födda barn 

men snittet låg på cirka 370 barn per år. Från 2012 

och framåt har antalet födda barn legat stabilt kring 

410-420 barn. Detta gör att det varje år de senaste 

fem åren har skrivits in en betydligt större grupp barn 

på förskolan än vad som har skrivits ut ur förskolan 

till förskoleklass. 

Denna ökning i antalet födda barn kommer att 

påverka grundskolan från och med 2018. 

Det stora inflöde av nyanlända elever som bildnings-

förvaltningen kunnat se de senaste åren har stannat av 

2017 och beräknas fortsätta vara lågt under 2018.  

Antalet elever i grundsärskolan har ökat stadigt de 

senste åren och Katrineholm har en betydligt högre 

andel elever mottagna i särskolan än snittet i riket.  

I Katrineholm är andelen cirka 2 procent medan den i 

riket är 1 procent. Detta bidrar till att även antalet 

integrerade särskoleelever ökar. 

Antalet elever i gymnasieskolan har varit relativt 

stabilt de senaste åren och beräknas vara fortsatt 

stabilt även under de kommande åren eftersom 

årskullarna inte varierar så mycket i storlek. 

Katrineholms gymnasieskola påverkas även av 

antalet elever till och från andra kommuner. Även 

dessa grupper beräknas vara oförändrade de 

kommande åren. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Antal inkomna 
bygglovsansökningar 

300 213 360 370 

Antal strandskyddsärenden 18 13 15 15 

Antal anmälningsärenden, 
icke lovpliktiga åtgärder 

159 70 150 200 

Antal ansökningar om  
förhandsbesked om bygglov 

5 3 8 5 

Antal antagna detaljplaner 4 4 10 12 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 103 46 150 160 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 43 20 90 60 

Tillsynsuppdrag livsmedel 289 177 263 289 

Inkomna 
avloppsansökningar 

234 54 190 200 

Antal miljö- och 
hälsoskyddsärenden totalt 

2 356 954 2 000 2 200 

Det råder ett stort tryck på bygglovssidan. Antalet 

inkomna bygglov har ökat med 20 procent första 

halvåret 2017 jämfört med föregående år. Samma sak 

gäller på plansidan där det finns en stor efterfrågan på 

nya detaljplaner, både för kommunala satsningar på 

nya skolor och ett nytt äldreboende, men även många 

planer för bostadsbebyggelse och etableringsmark. 

Kultur- och turismnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Arrangemangsbidrag, 
beviljade 

24 24 30 30 

Ungdomsbidrag Snabba 
stålar, beviljade 

7 4 15 12 

Antal besökare i 
Kulturhuset 

278 249 136 981 280 000 290 000 
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Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Besök på Kulturhusets 
konstutställningar 

22 685 10 428 25 000 25 000 

Utlån av e-media 10 645 6 564 10 000 12 000 

Utlån per invånare 7,5 3,3 7,8 7,0 

varav lån per invånare på 
huvudbiblioteket 

59% 56% 55% 55% 

varav lån per invånare på 
skolbibliotek/filial 

37% 44% 45% 45% 

Antal besökare på 
Perrongen, Lokstallet 

37 406 24 053 45 000 45 000 

Budgeten för arrangemangsgarantin har under 2017 

varit mindre än normalt för att ingå i "Mitt dröm-

projekt" under Katrineholms 100-årsfirande. Totalt 

erhöll 20 olika projekt bidrag för att genomföra 

arrangemang, projekt eller en aktivitet under 

jubileumsåret. 

Då ungdomsverksamheten varit under förändring 

både lokalmässigt och innehållsmässigt under våren 

2017 har inte fokus kunnat läggas på marknadsföring 

i den utsträckning som planerats. Resurser på att 

coacha unga till egna arrangemang har heller inte 

kunnat prioriteras. Det är dock ett antal som ansökt 

om Snabba Stålar men bara fyra som beviljats. 

Service- och tekniknämnden 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Antal besökare i simhallen 126 628 70 544 135 000 135 000 

Antal deltagare vid 
arrangemang/läger inom 
Sportcentrum 

140 921 33 000 141 000 150 000 

Antal avtal med föreningar nytt mått    

Asfaltsbeläggning, antal 
kvadratmeter 

35 283 10 890 45 000 40 000 

Drift/underhåll av kilometer 
GC-vägar 

* 168,1 168,1 168,6 

Drift/underhåll av kilometer 
gatuvägar 

* 22,7 22,7 22,7 

Antal lunchportioner 
förskola 

235 337 140 195 250 000 260 000 

Antal lunchportioner 
grundskola 

602 018 343 960 670 000 670 000 

Antal lunchportioner 
Duveholmsgymnasiet och 
KTC 

136 593 75 065 137 000 170 000 

Antal dagsportioner 
särskilt boende för äldre 

127 601 62 034 132 000 130 000 

Antal portioner matlåda 
äldreomsorg 

42 371 20 992 50 000 45 000 

Antal inkommande samtal 
per dag i växeln 

nytt mått    

Antal bilar inom 
bilsamordningen 

113 110 110 110 

Sportcentrum har haft färre läger och arrangemang än 

planerat under första delen av 2017. Beläggningen för 

hösten ser bättre ut vilket gör att prognosen kvarstår. 

Socialnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Antal hushåll som beviljats 
ekonomiskt bistånd, 
genomsnitt per månad 

709 668 750 750 

Antal ensamkommande barn 
och unga 

189 159 160 130 

Antal utnyttjade vårddygn i 
familjehem, 
ensamkommande barn och 
unga 

31 503 10 301 40 000 20 000 

Antal utnyttjade vårddygn i 
stödboende/HVB, 
ensamkommande barn och 
unga 

25 422 9 899 17 000 12 000 

Antal utnyttjade vårddygn i 
familjehem, barn och unga 
exkl ensamkommande 

20 337 10 382 32 000 20 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
institution, barn och unga 
exkl ensamkommande 

3 182 1 766 3 000 4 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
institution, vuxna 

4 603 3 709 5 000 6 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
Vårnäs, öppet intag 

1 371 552 1 610 1 100 

Antal pågående insatser, 
kontaktfamiljer/ 
kontaktpersoner 

83 71 100 100 

Antal kvinnofridsärenden 120 40 100 100 

Antal sociala kontrakt 231 216 150 150 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

28 28 28 28 

Antal inkomna 
aktualiseringar 

4 447 1 314 4 000 4 000 

Antal startade utredningar 1 918 977 2 000 2 000 

Antal avslutade utredningar 1 992 945 2 000 2 000 

Antal pågående utredningar 2 452 1 345 3 000 3 000 

Under det första halvåret 2017 har utbetalning av 

försörjningsstöd minskat jämfört med samma period 

föregående år. Orsaken till den positiva trenden är att 

hushållens egna inkomster har ökat. 

Kommunen har inte anvisats några ensamkommande 

barn och unga under året. Flertalet av tidigare 

anvisade ensamkommande barn och unga har under 

året kunnat familjeåterförenas, några har återgått till 

Migrationsverkets ansvar och vissa har blivit vuxna. 

Därmed har antalet ensamkommande barn och unga, 

som socialnämnden ansvarar för minskat. 

Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 

granskning av ärenden som avser ungdomar och unga 

vuxna (15-25 år), har socialnämnden förtydligat att 

ansökningar om öppenvård ska avgöras med ett 

beslut, vilket leder till en rättssäker handläggning 

med möjlighet för den enskilde att kunna överklaga 
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ett beslut. Detta har påverkat antalet utnyttjade 

vårddygn på Vårnäs med öppet intag.  

Klienter som bor i kategoriboendet och som har fått 

bistånd till boende genom vård- och omsorgs-

nämnden, har inte kunnat flytta ut eftersom det 

saknas bostäder. Det är också svårt att få nya 

lägenheter till sociala kontrakt, och även att få dem 

som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt 

utifrån de inkomstkrav som finns från fastighetsägare. 

Under det första halvåret 2017 har ärendeinflödet 

avseende barn och ungdomar varit fortsatt högt. 

Viadidaktnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall jan-
jun 2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Producerade 
verksamhetspoäng 
gymnasial nivå 

205 000 110 000 210 000 225 000 

Producerade 
verksamhetspoäng 
grundläggande nivå 

138 400 112 000 170 000 170 000 

Producerade 
verksamhetspoäng 
särskild utbildning för 
vuxna 

2 200 1 400 2 000 2 000 

Antal studerande inom 
svenska för invandrare, 
sfi, genomsnitt per 
månad 

450 
46 % kv, 

54 % män 

540 
50 % kv, 

50 % män 
575 575 

Antal studerande inom 
samhällsorientering, 
genomsnitt per månad 

305 
380 

48 % kv, 
52 % män 

350 350 

Antal studenter som i 
sina eftergymnasiala 
studier använder lokaler 
och service vid lärcenter 
Campus Viadidakt 

nytt mått    

Antal mottagna 
ungdomar som faller 
under aktivitetsansvaret 

62  
45 % kv, 

55 % män 

83 
41 % kv, 

59 % män 
150 150 

Antal deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av 
socialförvaltningen 

144  
55 % kv, 

45 % män 

163 
54 % kv, 

46 % män 
300 300 

Antal deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av 
Arbetsförmedlingen 

197  
46 % kv, 

54 % män 

195 
51 % kv, 

49 % män 
300 250 

Antal ungdomar 16-25 
år från Katrineholm på 
Viadidakt ungdomstorg 

158  
41 % kv, 

59 % män 

168 
45 % kv, 

55 % män 
250 250 

Antal feriearbetare i 
Katrineholm 

300  
51 % kv, 

49 % män 

275 
51 % kv, 

49 % män 
272 310 

Viadidakt är sedan några år inne i en fas där 

verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen ökar 

kraftigt. Ökningen sker både inom grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för 

invandrare (sfi). Inom grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna 

följs volymerna i form av producerade verksamhets-

poäng. Verksamhetspoäng är ett mått på studie-

omfattningen där 20 poäng motsvarar en veckas 

heltidsstudier för en elev. Viadidakt har redovisat 

antalet producerade verksamhetspoäng inom 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning sedan 

2014. Volymökningen sedan 2014 motsvarar nära 

150 årsstudieplatser. Utfallet för det första halvåret 

2017 tyder på att volymökningen fortsätter. 

Inom sfi följs volymerna genom det genomsnittliga 

antalet studerande per månad. Även här har 

volymerna ökat. Volymökningen är delvis en effekt 

av den flyktingsituation som rådde 2015.  

Den pågående ökningen av antalet elever inom sfi är 

en av de faktorer som talar för att volymerna inom 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 

kommer att fortsätta öka. 

Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det 

också skett en ökning av antalet deltagare. En del av 

förklaringen till ökningen är att både projektet 

Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det 

särskilda uppdraget att utveckla sysselsättnings-

åtgärder för försörjningsstödstagare som står långt 

från arbetsmarknaden tillkommit under perioden.  

En annan bidragande orsak är att det skedde en 

översyn av samverkansrutinerna med socialförvalt-

ningen hösten 2016. I prognosen för 2018 finns ett 

antal osäkerhetsfaktorer. Sysselsättningsuppdraget 

som genomförts på uppdrag av kommunfullmäktige i 

Katrineholms kommun, med deltagare anvisade från 

socialförvaltningen, har visat på möjligheten att utöka 

den målgrupp Viadidakt arbetar med. Arbetssättet ska 

införas i ordinarie verksamhet under 2018. 

En annan faktor som kan komma att påverka 

Viadidakts verksamheter är hur regeringen förändrat 

Arbetsförmedlingens uppdrag. Från 2017 är ett 

särskilt prioriterat mål för Arbetsförmedlingen att 

inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning i högre 

utsträckning ska påbörja reguljära studier. Detta kan 

få konsekvenser både för inflödet till Viadidakts 

arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
jan-jun 

2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Utförda hemtjänsttimmar per 
månad, intern regi 

14 648 14 972 15 000 14 500 

Utförda hemtjänsttimmar per 
månad, extern regi 

4 999 5 651 5 700 6 100 

Personlig assistans beviljad 
enligt socialförsäkringsbalken, 
internt utförd 

9 493 9 304 9 600 9 600 

Personlig assistans beviljad 
enligt socialförsäkringsbalken, 
enbart de 20 första timmarna, 
externt utförd 

18 717 18 162 18 200 19 000 

Personlig assistans enligt LSS, 
internt utförd 

704 590 600 600 

Personlig assistans enligt LSS, 
externt utförd 

4 478 4 488 4 500 5 000 

Belagda platser på LSS-
boende 

130 131 131 147 

Externa placeringar LSS nytt 
mått 

   

Antal brukare med daglig 
verksamhet inom LSS per 
månad 

201 209 233 240 

Beviljade timmar boendestöd 
per månad 

1 505 1 418 1 500 1 500 

Den interna hemtjänsten har under perioden januari 

samt mars till juni 2017 ökat antalet utförda timmar. 

Under februari minskade hemtjänsten antalet utförda 

timmar kraftigt på grund av att många omfattande 

hemtjänstärenden avslutades. Detta ställer stora krav 

på att snabbt ställa om verksamheten vid behov. 

Den uppåtgående trenden med utförda timmar för 

extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer 

väljer privat hemtjänst. 

Antalet personer som behöver daglig verksamhet 

fortsätter att öka. Samtidigt blir fler personer aktuella 

för arbete och sysselsättning inom socialpsykiatrin. 

En kraftig ökning av antal personer som har rätt till 

arbete och sysselsättning i vård- och omsorgsförvalt-

ningens verksamheter väntas 2018. 

Personlig assistans beviljad enligt både Social-

försäkringsbalken och LSS ökar. Det gäller både 

internt och externt utförd assistans. 

Antalet komplicerade individärenden med omfattande 

insatser enligt LSS ökar. Volymutvecklingen inom 

detta område är svår att förutse. 

Antal beviljade timmar boendestöd förväntas öka 

något inom neuropsykiatrin men förväntas i övrigt att 

ligga kvar på 2016 års nivå.  

Överförmyndaren 

Volymmått 
Utfall 
2016 

Utfall 
delår 
2017* 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Antal aktuella ärenden 620 618 620 625 

varav godmanskap 306 323 330 340 

varav förvaltarskap 65 66 66 66 

varav ensamkommande barn 87 60 50 35 

* Utfallet avser aktuell nivå per 5 oktober 2017 

Antalet ensamkommande barn och ungdomar 

minskar genom att det tillkommer få nya ärenden 

men också genom att barn som kom under flykting-

krisen 2015/16 nu blir myndiga. Prognoserna talar för 

något sjunkande antal nya ärenden i hela landet. 

Hittills under 2017 har endast ett helt nytt ärende 

registrerats. Ett tiotal ärenden har tillkommit från 

andra kommuner, som både kan avse ”hemflyttade” 

barn eller omplacerade från andra kommuner.  

Godmanskapen fortsätter att öka. Ny lagstiftning  

med framtidsfullmakt och anhörigbehörighet kan få 

till effekt att ökningen avtar, men det är ännu för 

tidigt att se. Förvaltarskapen bedöms ligga kvar på 

nuvarande nivå med små variationer. Trenden med 

mer komplicerade ärenden fortsätter. Bedömningen 

är att det framöver kommer bli en ökad koncentration 

av komplicerade ärenden, i och med framtids-

fullmakter och anhörigbehörighet som innebär att 

anhöriga kommer att kunna ta hand om enklare delar. 

Det talar för att godmanskapet mer och mer går mot 

en insats på professionell nivå.  
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Bilaga 6: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 
2015-2018 
 

Målområde Resultatmål Indikatorer 

Tillväxt, jobb och egen 
försörjning 

 

Övergripande mål: 

Befolkningstillväxt 

Hög sysselsättning 

Ökad egen försörjning 

Växande och mångsidigt 
näringsliv 

Landsbygdsutveckling 

Invånarantalet ska öka till minst 
34 000 personer vid 
mandatperiodens slut 

KS 

Invånarantal 

Ytterligare förbättrat 
företagsklimat 

KS, BMN, VON, KIAB 

Företagarnas sammanfattande 
omdöme om kommunens service 

Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunerna 

Kundnöjdhet avseende kommunens 
service och bemötande vid bygg-, 
trafik- och miljöärenden 

Kundnöjdhet avseende lokaler som 
KIAB tillhandahåller 

Antal lokala livsmedelsleverantörer 
via kommunens interna 
omlastningscentral 

Ökad branschbredd i det lokala 
näringslivet 

KS 

Andel av totala antalet branscher i 
Sverige som finns representerade i 
Katrineholms näringsliv 

Växande handel och 
besöksnäring 

KS, KULN, STN 

Försäljningsindex för 
dagligvaruhandeln 

Försäljningsindex för 
sällanköpsvaruhandeln 

Detaljhandelns totala omsättning 

Sysselsättning inom handeln 

Omsättningen inom besöksnäringen 

Sysselsättningen inom 
besöksnäringen 

Externa cuper och läger 
arrangerade på Sportcentrum 

Fler nystartade företag 

KS 

Antal nya företag 

Antal nya företag per 1000 invånare 

Andel nya företag som finns kvar 
efter tre år 

Fler ungdomar ska starta UF-
företag 

KS, BIN 

Antal elever som driver UF-företag 

Andelen deltagare i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som 
börjar arbeta eller studera efter 
avslutad insats ska öka 

VIAN 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, andel 
deltagare som börjat arbeta 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, andel 
deltagare som börjat studera 

Andelen studerande som klarar 
målen i utbildning i svenska för 
invandrare ska öka 

VIAN 

Andelen studerande som klarar 
målen i utbildning i svenska för 
invandrare 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Andelen kvinnor och män med 
ekonomiskt bistånd som övergår 
till egen försörjning ska öka 

VIAN, SOCN 

Andelen kvinnor och män med 
ekonomiskt bistånd som övergår till 
egen försörjning 

Andel personer med ekonomiskt 
bistånd som anvisas till Viadidakt 
som går vidare till egen försörjning 

Tillgången till fiberbaserat 
bredband ska öka 

KS 

Andel invånare med tillgång till 
fiberbaserat bredband, i tätort resp 
landsbygd 

Andel invånare med tillgång till 100 
Mbit/s bredband, i tätort resp 
landsbygd 

Attraktiva boende- och 
livsmiljöer 

 

Övergripande mål: 

Ökat bostadsbyggande 

Attraktiv stadsmiljö 

Levande landsbygd 

Säker och funktionell 
infrastruktur och kollektivtrafik 

Ökat bostadsbyggande 

KS, BMN, VON, KFAB 

Antal färdigställda lägenheter i 
nybyggda småhus 

Antal färdigställda lägenheter i 
nybyggda flerbostadshus 

Kommunens försäljning av tomter 
för småhus och flerbostadshus 

Handläggningstid för bygglov 

Andelen nöjda hyresgäster hos 
KFAB ska öka 

KFAB 

Kundnöjdhet avseende KFAB:s 
bostäder 

Till- och frångängligheten i 
kommunala lokaler ska öka 

KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, 
KFAB 

Redovisning av tillgänglighets-
förbättrande åtgärder i kommunala 
lokaler 

Fortsatt bra kommunikationer 

KS, VON 

Invånarnas bedömning av 
kommunikationerna 

Antal resande med stadstrafiken 
(buss) 

Antal resande med 
landsbygdstrafiken (buss) 

Antal tågstopp i rusningstid vid 
Katrineholm Central (vardagar 
kl 06-09 samt 16-19 under normal 
säsong) 

Förbättrad standard på gator, 
vägar, gång- och cykelvägar 

KS, STN 

Andel invånare som är nöjda med 
kommunens gång- och cykelvägar 
(belysning, underhåll, snöröjning, 
trafiksäkerhet) 

Andel invånare som är nöjda med 
kommunens gator och vägar 
(belysning, underhåll, snöröjning, 
trafiksäkerhet) 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Utbildning 

 

Övergripande mål: 

Fler flickor och pojkar ska klara 
målen i grundskolan och 
gymnasie-skolan och nå höga 
resultat 

Trygga barn och ungdomar som 
mår bra 

Höjd utbildningsnivå 

Förskolan ska byggas ut efter 
behov 

BIN 

Antal nya förskoleavdelningar som 
öppnas under mandatperioden 

Andel barn som får plats på förskola 
på önskat placeringsdatum 

Väntetid i antal dagar för de barn som 
inte fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum 

Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 

BIN 

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 

Faktisk personaltäthet, antal 
närvarande barn per närvarande 
personal 

Andel föräldrar som är nöjda med den 
verksamhet som bedrivs i 
Katrineholms förskolor 

Andel flickor och pojkar på förskolan 
som uppger att de tycker om att vara 
på förskolan 

Alla elever ska tidigt klara 
kunskapsmålen i skolan 

BIN, KULN 

Andel flickor och pojkar som går ut 
årskurs 1 som kan läsa 

Andel elever som får godkänt i alla 
delmoment för de nationella proven i 
årskurs 3 

Andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser) i årskurs 6 

Fler elever ska klara målen i 
grundskolan och nå höga 
resultat 

BIN, KULN 

Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 
som är behöriga till gymnasieskolan 

Meritvärdet för flickor och pojkar i 
årskurs 9 

Andel elever med ärende hos 
Elevhälsan som bedöms ha fått 
förbättrade förutsättningar att klara 
målen i skolan genom stödet från 
Elevhälsan och åtgärder som skolan 
har satt in 

Fler elever ska klara målen i 
gymnasieskolan och nå höga 
resultat 

BIN 

Andel gymnasieelever med examen 
inom 4 år, flickor och pojkar 

Andel flickor och pojkar med 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola 

Betygspoäng för flickor och pojkar 
efter avslutad gymnasieutbildning 

Andelen elever som mår bra och 
trivs i skolan ska öka 

BIN, STN 

Elever/pedagogisk personal 
grundskola, antal 

Andel flickor och pojkar i årskurs 9 
som anger att känner sig trygga i 
skolan 

Andel flickor och pojkar i årskurs 9 
som anger att de är nöjda med sin 
skola som helhet 

Andel flickor och pojkar som mår bra 

Andel flickor och pojkar som inte 
använder tobak, alkohol eller droger 



   

 

Övergripande plan med budget 2017-2019 Katrineholms kommun  | 57 

Målområde Resultatmål Indikatorer 

Elevnärvaro vid skollunchen på 
högstadiet och vid 
Duveholmsgymnasiet och KTC 

Höjd utbildningsnivå i 
kommunen 

BIN, KULN, VIAN, VON 

Andel kvinnor och män i 
grundläggande vuxenutbildning som 
klarar målen 

Andel kvinnor och män i gymnasial 
vuxenutbildning som klarar målen 

Andel kvinnor och män med 
eftergymnasial utbildning 

Den digitala delaktigheten ska 
öka i alla åldrar 

KS, BIN, KULN, VIAN, VON 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att nyttja 
e-tjänster inom kommun och landsting 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att utföra 
bankärenden 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att söka 
information 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att delta i 
samhällsdebatten 

Andel invånare som upplever sig vara 
digitalt delaktig när det gäller att vara 
aktiv på sociala medier 

Andel anställda i Katrineholms 
kommun som känner sig digitalt 
delaktiga och kan använda de digitalta 
verktyg och system som behövs i 
arbetet 

Omsorg och trygghet 
 

Övergripande mål: 

Social omsorg som utgår från 
individens behov och själv-
bestämmande för ökad trygghet 
och livskvalitet 

Katrineholm ska vara en trygg 
och säker kommun att leva och 
verka i 

Omsorgen för äldre och 
funktionsnedsatta ska byggas ut 
efter behov 

VON 

Väntetid till särskilt boende inom 
äldreomsorgen 

Ökad trygghet för hemtjänstens 
brukare 

VON 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  
antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 
dagar, medelvärde 

Andel brukare som svarar att det 
känns ganska/mycket tryggt att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten 

Fortsatt utveckling av service 
och omvårdnad för hemtjänstens 
brukare 

VON 

Andel brukare med hemtjänst som 
svarar att personalen oftast/alltid tar 
hänsyn till åsikter och önskemål 

Andel brukare med hemtjänst som 
svarar att de oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får stöd 

Andel brukare som svarar att 
personalen oftast/alltid brukar 
meddela i förväg om tillfälliga 
förändringar 

Andel brukare som svarar att de 
sammantaget är ganska/mycket nöjda 
med den hemtjänst de har 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Andel brukare som svarar att de vet 
vart de ska vända sig med synpunkter 
eller klagomål på hemtjänsten 

Fortsatt utveckling av vård och 
omsorg för äldre i särskilt 
boende 

VON 

Andel brukare inom särskilt boende 
som svarar att personalen oftast/alltid 
tar hänsyn till åsikter och önskemål 

Andel brukare inom särskilt boende 
som svarar att de oftast/alltid kan 
påverka vilka tider de får hjälp av 
personalen 

Andel brukare som svarar att det 
känns ganska/mycket tryggt att bo på 
ett särskilt boende 

Andel brukare som svarar att 
personalen oftast/alltid brukar 
meddela i förväg om tillfälliga 
förändringar 

Andel brukare som svarar att de 
sammantaget är ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

Minskad risk för undernäring för 
äldreomsorgens brukare 

STN, VON 

Andel brukare i särskilt boende med 
risk för undernäring enligt bedömning i 
Senior Alert 

Andel brukare i särskilt boende med 
bedömd risk för undernäring som har 
en planerad förebyggande åtgärd 

Andel brukare i särskilt boende vars 
nattfasta är mindre än 11 timmar (med 
hänsyn taget till den enskildes 
önskemål) 

Fortsatt utveckling av vård och 
omsorg för personer med 
funktionsnedsättning 

VON 

Andel brukare inom omsorg till 
personer med funktionsnedsättning 
som upplever att de får bestämma om 
saker som är viktiga för dem själva i 
hemmet/daglig 
verksamhet/sysselsättning 

Andel brukare inom omsorg till 
personer med funktionsnedsättning 
som upplever att personalen bryr sig 
om dem 

Andel brukare inom omsorg till 
personer med funktionsnedsättning 
som upplever att personalen pratar 
med dem så att de förstår vad 
personalen menar 

Barn och ungdomar i behov av 
stöd från socialnämnden ska i 
ökad utsträckning upptäckas 
tidigt och få insatser där barnets 
behov sätts i centrum 

BIN, KULN, SOCN 

Antal informationsbesök av 
socialsekreterare på förskola, BVC 
och skola 

Genomsnittlig utredningstid för individ- 
och familjeomsorgens utredningar 
avseende barn och ungdomar 0-20 år 

Andel av barn som kommunen 
placerar i familjehem/på institution 
som genomgår hälso- och 
tandvårdsundersökning i samband 
med socialnämndens första placering 
av individen 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Andel barn i familjehem som besökts 
minst en gång per kvartal 

Fortsatt utveckling av 
socialnämndens insatser utifrån 
den enskildes behov 

SOCN 

Andel brukare som upplever att 
behovet är tillgodosett 

Andel brukare som upplever att 
socialförvaltningen har god 
tillgänglighet och bra bemötande 

Ökad trygghet och säkerhet för 
kommunens invånare 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, VSR 

Invånarnas bedömning av tryggheten i 
kommunen 

Andel av till kommunen inkommande 
uppdrag avseende klottersanering 
som slutförs inom 24 timmar 

Antal anmälda våldsbrott i kommunen 
(per 100 000 invånare) 

Antal personer som skadas eller 
omkommer i olyckor som föranleder 
räddningsinsats 

Andel olyckor där räddningstjänstens 
första enhet kommer fram inom 
målsatt tid 

Antal personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande åtgärder 

Andel av de olyckor som föranlett 
räddningsinsats där en första 
skadebegränsande åtgärd gjorts av 
enskild 

Kultur, idrott och fritid 

 

Övergripande mål: 

Ett rikt kultur- och fritidsliv som 
alla invånare kan ta del av 

Goda förutsättningar för spontan 
och organiserad idrott 

Stark samverkan med 
föreningslivet 

God folkhälsa 

Fler invånare ska delta aktivt i 
kultur-, idrotts- och fritidslivet 

BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

Andel invånare som upplever sig vara 
delaktiga i kulturlivet i Katrineholm 

Andel invånare som upplever sig vara 
delaktiga i idrottslivet i Katrineholm 

Antal deltagare i Perrongens 
gruppverksamheter 

Antal deltagare/besökare i kultur- 
nämndens programverksamhet 

Antal medlemmar i föreningar som 
sorterar under kulturnämnden 

Antal deltagare/besökare i 
kulturföreningarnas program 

Antal aktiva låntagare på Katrineholms 
bibliotek 

Goda möjligheter till en 
innehållsrik och aktiv fritid i 
Katrineholms kommun 

BIN, KULN, STN, VON 

Invånarnas bedömning av 
fritidsmöjligheterna i kommunen 
(parker, natur, idrott, kultur, 
föreningsliv, nöjen) 

Kulturverksamheter som 
invånarna är nöjda med 

BIN, KULN, VON 

Invånarnas bedömning av 
biblioteksverksamheten 

Invånarnas bedömning av utställnings- 
och konstverksamheter 

Invånarnas bedömning av 
teaterföreställningar och konserter 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Invånarnas bedömning av 
kulturutbudet för barn och unga 

Andel unga och unga vuxna som är 
nöjda med den verksamhet som 
erbjuds inom kulturområdet 

Sportcentrum ska ha nöjda 
utövare och besökare 

STN 

Andel nöjda utövare och besökare på 
Sportcentrum 

Förbättrade möjligheter att delta i 
sociala aktiviteter för brukare i 
äldreomsorgen 

STN, KULN, VON 

Andel boendeplatser i särskilt boende 
som erbjuder minst två organiserade 
och gemensamma aktiviteter på 
vardagar 

Andel boendeplatser i särskilt boende 
som erbjuder minst en organiserad 
och gemensam aktivitet per dag under 
helgen 

Andel äldre som svarar att de är 
ganska/mycket nöjda med de 
aktiviteter som erbjuds på sitt 
särskilda boende 

Andel äldre i särskilt boende som inte 
besväras av ensamhet 

Andel äldre i särskilt boende som 
svarar att de upplever att 
möjligheterna att komma utomhus är 
ganska/mycket bra 

Antal äldre som äter i de kommunala 
lunchrestaurangerna 

Jämställda kultur- och 
fritidsverksamheter 

BIN, KULN, STN, VON 

Könsfördelning på Perrongen, 
Lokstallet 

Könsfördelning bland deltagare i det 
kulturella föreningslivet 

Könsfördelning bland deltagare i det 
idrotts- och fritidsrelaterade 
föreningslivet inom service- och 
tekniknämndens 
verksamhetsområden 

Andelen invånare med goda 
levnadsvanor ska öka 

KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON 

Andel invånare som använder tobak 

Andel invånare med skadliga 
alkoholvanor 

Andel invånare med goda kostvanor 

Andel invånare som är fysiskt aktiva 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Hållbar miljö 

 

Övergripande mål: 

Minskad klimatpåverkan 

Rena sjöar och vattendrag 

Biologisk mångfald 

God bebyggd miljö 

 

Ökad andel miljöbilar i 
kommunens verksamheter 

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

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i 
kommunkoncernen 

Kommunens energiförbrukning 
ska minska 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB 

Minskning av energianvändning i 
kommunens lägenhetsbestånd sedan 
2008 

Minskning av energianvändning i 
kommunens verksamhetslokaler 
sedan 2008 

Minst hälften av matavfallet ska 
behandlas biologiskt så att 
energi och näring tas till vara 

KVAAB 

Andel matavfall som samlas in och 
behandlas biologiskt 

Andel hushåll som uppger att de 
sorterar ut matavfall 

Andel hushållsavfall som återvinns 
genom materialåtervinning, inklusive 
biologisk behandling 

Andelen sjöar med god ekologisk 
status ska öka 

KS, BMN, STN 

Andel sjöar med god ekologisk status 

Skyddad natur ska bevaras för 
att främja biologisk mångfald 

KS, STN 

Areal reservat och biotopskydd 

Fortsatt utveckling av 
klimatsmarta och ekologiska 
måltider i kommunens 
måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 

BIN, STN, VON 

Matsvinn per portion i samband med 
lunchserveringarna, antal gram 

Kostnaden för kommunens inköp av 
ekologiska livsmedel som andel av 
kommunens totala kostnad för inköp 
av livsmedel 

Kostnaden för kommunens inköp av 
närproducerade livsmedel som andel 
av kommunens totala kostnad för 
inköp av livsmedel 

Livsmedelsinköpens klimatavtryck 

Ökat gästfokus i kommunens 
måltidsverksamhet inom 
förskola, skola och äldreomsorg 

BIN, STN, VON 

Andel barn som är nöjda med maten 
och måltidsmiljön 

Andelen äldre som svarar att maten 
smakar ganska/mycket bra på sitt 
särskilda boende 

Andelen äldre som svarar att 
måltiderna på sitt särskilda boende 
ofta/alltid är en trevlig stund på dagen 

Andelen äldre på särskilt boende med 
en aktuell genomförandeplan som 
innehåller information om den äldres 
önskemål och behov i samband med 
måltiderna 

Andel äldre på särskilt boende som 
har möjlighet att välja mellan olika 
maträtter 

Andel elever som har schemalagd 
lunch 
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Målområde Resultatmål Indikatorer 

Ekonomi och organisation 

 

Övergripande mål: 

God ekonomisk hushållning 

Tillgänglig, tydlig och öppen 
organisation 

Attraktiv arbetsgivare för tryggad 
personalförsörjning 

Resultatet ska uppgå till minst en 
procent av skatteintäkterna 

KS, BMN, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Resultat i förhållande till skatteintäkter 
och utjämning 

Nettodriftskostnaderna ska inte 
öka snabbare än skatteintäkterna 

KS, BMN, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Utveckling av nettokostnader 
respektive skatteintäkter och 
utjämning 

Avskrivningar ska under 
planperioden inte ta mer än tre 
procent av driftbudgeten 

KS 

Avskrivningar i förhållande till 
nettodriftbudget 

Kommunens lokalresurser ska 
utvecklas för ökad funktionalitet, 
kostnadseffektivitet och 
kundnöjdhet 

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

Kundnöjdhet avseende KFAB:s 
verksamhetslokaler 

Kommunens tillgänglighet per 
telefon och e-post ska förbättras 

KS, BMN, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel invånare som får svar på en 
enkel e-postfråga inom två 
arbetsdagar 

Andel invånare som får ett direkt svar 
på en enkel fråga när de tar kontakt 
med kommunen via telefon 

Andel invånare som uppfattar att de 
får ett gott bemötande när de via 
telefon ställer en enkel fråga till 
kommunen 

Tydlig och effektiv 
kommunikation 

KS, BMN, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett invånarperspektiv 

Andel av maxpoäng i SKL:s 
webbinformationsundersökning utifrån 
ett företagarperspektiv 

Ökat medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Resultat i undersökningen kring 
hållbart medarbetarengagemang 

Tryggad personalförsörjning 
genom utvecklad rekrytering 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Andel påbörjade rekryteringar där 
tjänsten tillsätts 

Andel rekryteringar där tjänsten 
tillsätts med eftersökt kompetens 
enligt rekryteringskravprofilen 

Andel anställda med heltidsanställning 

Minskad sjukfrånvaro 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie 
arbetstid, totalt 

Del av sjukfrånvaro som är längre än 
60 dagar 

 



Tillväxt – Tilltro – Trygghet
Katrineholm i omvandling

Övergripande plan med budget 2018-2020
Ett axplock ur satsningar och investeringar i

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunstyrelsen



Kommunplan 2015-2018

• Tillväxt, jobb och egen försörjning
• Attraktiva boende- och livsmiljöer
• Utbildning
• Omsorg och trygghet
• Kultur, idrott och fritid
• Hållbar miljö
• Ekonomi och organisation

Förutsättningar för budgetarbetet
• Befolkningsmålet för mandatperioden kommer nås
• Från 2020 kommer kommunens kostnader öka till följd av 

omfattande investeringar i bland annat nya förskolor, 
skolor och äldreboende

• Långsiktighet i planeringen är avgörande för att 
säkerställa en hållbar ekonomi över tid

• Utrymme finns för vissa tidsbegränsade satsningar som 
inte ökar kostnader längre fram, en välfärdsfond för 
tidsbegränsade insatser finns även 2018



TILLVÄXT, 
JOBB OCH EGEN 
FÖRSÖRJNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning
• Proaktiva insatser för fler företagsetableringar och fortsatt arbete för ett 

bra företagsklimat 
• Utökad markreserv för exploateringar och fortsatt bostadsbyggande, 

20 mnkr
• Satsning på bredbandsutbyggnad, 50 mnkr under 5 år
• Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet
• Avgiftsfria bussresor inom kommunen för 65+ under sommaren, 

ca 200 tkr
• Tillväxtprojekt samhällsbyggnadsförvaltningen, 1 mnkr
• Feriejobb för alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet, 

2,5 mnkr
• Fortsatt satsning på extratjänster
• Uppdrag att säkerställa ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i 

kommunens arbete med försörjningsstödstagare



ATTRAKTIVA BOENDE-
OCH LIVSMILJÖER

Attraktiva boende- och livsmiljöer
• Masterplan för norra stadsdelen
• Sveaparken, 5 mnkr under två år
• Resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov, 1 mnkr
• Digitalisering och e-tjänster plan- och bygglovshantering, 0,5 mnkr
• Fortsatt satsning på trädgårdsstaden och naturmiljöer: övriga parker, 

lekplatser, friluftsbad och grönytor, ca 1,3 mnkr
• Inrätta servicepunkter på landsbygden, 0,1 mnkr
• Offentlig konst, 1,0 mnkr
• Ljus i staden – förbättrad belysning, 1,7 mnkr
• Nya stråket, 7 mnkr 2018
• Drottninggatan, 3 mnkr under två år
• Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan, 2,5 mnkr
• Satsning på gång- och cykelvägar, 1,2 mnkr 
• Beläggningsytor, 7 mnkr
• Nytt parkeringshus på Norr



UTBILDNING

Utbildning
• Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad 

resursfördelningsmodell, 5,4 mnkr
• Resurser för ev. ytterligare volymökningar barn och elever, 5 mnkr 
• Familjecentral, 2 mnkr 
• Utbyggnation av förskolan med cirka 200 förskoleplatser, 18,7 mnkr
• Två nya grundskolor
• Om-/tillbyggnation av Sandbäcksskolan, 65 mnkr 
• Duschar och omklädningsrum Järvenhallen, 0,8 mnkr
• Fortsatt satsning på upprustning av utemiljön skolor/förskolor, 2,1 mnkr
• 1:1-satsningen fortsätter, 9 mnkr
• Sommarskola i Lokstallet
• Satsning skolbibliotek med ny teknik, 1,1 mnkr under tre år
• Yrkesvux, 2 mnkr
• Fortsatt arbete för att öka digital delaktighet
Därutöver finns statliga riktade medel till bildningsnämnden



OMSORG OCH 
TRYGGHET

Omsorg och trygghet
• Uppdrag till alla nämnder att verka för ökad säkerhet och trygghet
• Nytt äldreboende med 96 platser
• Ny gruppbostad och ny servicebostad Hästen, 10 mnkr
• Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad 

resursfördelningsmodell, 1 mnkr
• Ramökning vård- och omsorgsnämnden hemtjänst, 8,7 mnkr
• Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 10 mnkr
• Uppdrag att planera för ytterligare en gruppbostad LSS
• Ny brandstation
• Tillfällig resursförstärkning socialnämnden, 3 mnkr



KULTUR, IDROTT OCH 
FRITID

Kultur, idrott och fritid
• Ny konstgräsplan (Värmbol), 7 mnkr
• Utbyte av konstgräs Backavallen, 2,5 mnkr
• Upprustning av tennis/gymnastik/boulehallen, 4,5 mnkr
• Upprustning Backavallen A-läktare, 1,4 mnkr
• Hinderbana Sportcentrum,  0,5 mnkr
• Övriga investeringar Sportcentrum, ca 2,8 mnkr
• Forssjö friluftsområde, 1 mnkr under 2 år
• Aktivitetsparker i Björkvik och Bie, 0,6 mnkr
• Upprustning övriga idrottsplatser, 0,5 mnkr
• Upprustning av friluftsbad
• Lyckliga gatorna fortsätter med gatufester och fritidsaktiviteter
• Black Box för teater i Lokstallet, totalt 10,2 mnkr
• Utemiljö och streetbasketplan vid Lokstallet, 0,6 mnkr
• Tillfällig resursförstärkning kulturnämnden, 0,8 mnkr 
• Fortsatt folkhälsoarbete med fokus på barn och unga



HÅLLBAR MILJÖ

Hållbar miljö
• Flera olika projekt med statligt stöd för att minska klimatpåverkan
• Kommunen deltar i Fossilfritt Sverige
• Uppdrag att införa elbussar i stadstrafiken
• Investeringar i reningsverket Rosenholm
• Mer solenergi i samband med takunderhåll
• Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp
• Sjöreningsprojekt Öljaren, 1 mnkr under 2 år
• Miljö- och energibesparande åtgärder KFAB, 3 mnkr
• Fortsatt utbyte till LED i gatubelysningen
• Fortsatt höga ambitioner när det gäller klimatsmart och ekologisk mat



EKONOMI OCH 
ORGANISATION

Ekonomi och organisation
• Fortsatt uppdrag att digitalisera och utveckla nya e-tjänster
• Ny webbplats, 1 mnkr
• Kontaktcenter
• Heltid som norm
• Extra satsning kompetensförsörjning och generationsväxling, 6 mnkr
• Uppdrag att minska sjukfrånvaron, delmål 6 procent under planperioden
• Friskvårdsbidrag införs, bidraget är upp till 1000 kr per anställd
• Kommunövergripande personalsociala aktiviteter, 600 tkr
• Investeringar i arbetsmiljöåtgärder, 2 mnkr



Särskilda uppdrag
• Verka för ökad säkerhet och trygghet (samtliga nämnder)
• Fortsatt utveckling av verksamheterna genom digitalisering och nya e-

tjänster (samtliga nämnder)
• Minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den totala sjukfrånvaron till 

högst 6 procent under planperioden (samtliga nämnder)
• Masterplan för norra stadsdelen med ett helhetsgrepp kring utveckling av 

stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kultur- och 
fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt 
övrig infrastruktur (SBF i samråd med berörda förvaltningar)

• Utöka markreserven för exploateringar (SBF)
• Lokalisering av nya förskoleplatser enligt långsiktig plan 

(SBF i samråd med BIF)
• Servicepunkter på landsbygden (SBF)
• Strategisk plan för friluftsliv (SBF)
• Begravningsplats för husdjur – utreda kostnader och möjlig plats (SBF)

Särskilda uppdrag, forts
• Införa elbussar i stadstrafiken (SBF i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten)
• För- och nackdelar med samlad gymnasieskola 

(BIN i samråd med KLF och KFAB)
• Plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad LSS 

(VON i samråd KLF och KFAB)
• Utveckla arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv 

i kommunens arbete med försörjningsstödstagare 
(SOCN, Viadidaktnämnden och SBF) 

• Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar (SOCN)
• Beredskap för att tillsätta trygghets-/ordningsvakter (KLF)
• Utreda förutsättningar för att införa förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun 

(KLF)
• Fortsatt uppdrag att utreda förutsättningar för e-arkiv (KLF)



Belopp i  tusentals kronor (tkr) Budget Budget Total budget Plan Plan 

Nämnd/styrelse 2017 2018 under 2018 2019 2020

Övergripande politisk ledning ‐11 018 ‐11 459 ‐11 459 ‐12 317 ‐12 317

Bildningsnämnden ‐795 768 ‐813 980 ‐818 980 ‐815 980 ‐815 980

Kommunstyrelsen  ‐221 297 ‐214 511 ‐199 136 ‐187 911 ‐187 911

varav Välfärdsfonden ‐39 000 ‐27 300 ‐4 125 ‐1 300 ‐1 300

varav Kommuncentrala ‐46 951 ‐10 678 ‐10 678 ‐10 678 ‐10 678

varav Kommunledningsförvaltningen ‐77 156 ‐101 563 ‐108 163 ‐100 963 ‐100 963

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC ‐52 190 ‐68 970 ‐70 170 ‐68 970 ‐68 970

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande ‐6 000 ‐6 000 ‐6 000 ‐6 000 ‐6 000

Kulturnämnden ‐37 095 ‐37 347 ‐38 122 ‐37 347 ‐37 347

Bygg‐ och miljönämnden ‐514 ‐514 ‐514 ‐514 ‐514

Service‐ och tekniknämnden ‐96 245 ‐99 807 ‐100 007 ‐99 807 ‐99 807

Socialnämnden ‐177 231 ‐175 613 ‐178 613 ‐175 613 ‐175 613

Viadidaktnämnden  ‐52 908 ‐57 256 ‐59 256 ‐55 756 ‐55 756

Vård‐ och omsorgsnämnden ‐644 719 ‐670 118 ‐680 118 ‐674 732 ‐674 732

Räddningstjänsten VSR ‐27 355 ‐28 741 ‐28 741 ‐28 741 ‐28 741

Kompensation för ökade löner ‐18 700 0 0 0 ‐32 330

Ofördelade medel till nämnder 0 ‐46 ‐46 ‐46 ‐46

Summa nämnder ‐2 082 849 ‐2 109 391 ‐2 088 763 ‐2 121 093

Ökade kostnader lokaler ‐14 881 ‐8 403 ‐29 908 ‐52 405

Löneuppräkning ‐28 442 0 ‐32 330 ‐33 138

Ofördelade löner överhäng ‐6 200 0 0 0

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 ‐865 ‐955

PO‐påslag och semesterlöneskuld 180 251 78 186 80 078 82 018

Pensioner ‐96 500 ‐111 300 ‐103 100 ‐112 900

Intäkter Viadidakt‐Vingåker  9 526 12 711 12 711 12 711

Kapitalkostnadsintäkter  67 147 70 989 70 989 70 989

Avskrivningar  ‐67 293 ‐59 059 ‐71 779 ‐76 718

Skatteintäkter 1 428 513 1 476 980 1 529 045 1 587 148

Kommunalekonomisk utjämning 544 568 569 387 588 755 608 357

Kommunal fastighetsavgift 54 993 62 861 62 861 62 861

Schablonersättning för flyktingmottagande 4 000 0 0 0

Finansiering, utdelningar m.m. 10 964 11 236 11 236 11 236

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 26 435 27 300 19 140 11 480

Summa finansiering 2 113 081 2 130 886 2 136 832 2 170 683

TOTALT med nytt utjämningssystem 30 233 21 495 48 069 49 590

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,49% 1,02% 2,20% 2,20%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 20 281 21 092 21 807 22 584

Nämndernas ramar

Belopp i tkr Ökad ram
Tillfälliga 

medel
Övergripande politisk ledning 400 0
Bildningsnämnden 36 200 5 000
Kommunstyrelsen 7 600 7 800
Kulturnämnden 1 100 775
Bygg- och miljönämnden 0 0
Service- och tekniknämnden 7 100 200
Socialnämnden 1 700 3 000
Viadidaktnämnden 2 700 2 000

Vård- och omsorgsnämnden 38 200 10 000
Räddningstjänsten VSR 1 400 0
TOTALT 96 400 28 775



Välfärdsfonden –
tidsbegränsade satsningar 2018 
• Tillfällig resursförstärkning vård- och  omsorgsnämnden, 10 mnkr
• Yrkesvux Viadidakt, 2 mnkr
• Tillfällig resursförstärkning socialnämnden, 3 mnkr
• Genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och staden”, 175 tkr
• Genomförande av föreningsmässa STN, 200 tkr
• Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för 65+ under sommaren, 200 tkr
• Extra resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, 6 mnkr
• Tillväxtfrämjande åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen, 1 mnkr
• Välfärdsmedel, ej fördelade, 4,1 mnkr

Totalt 27,3 miljoner kronor

Andra tidsbegränsade satsningar
Från integrationsfonden:
• Resurser för volymökning barn och elever bildningsnämnden, 5 mnkr
• Tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet, 500 tkr
• Ungdomsverksamhet i Valla, 100 tkr



Investeringar och exploateringar 
under 2018
Verksamhetsinvesteringar 81 mnkr

Fastighetsinvesteringar 138 mnkr

Investeringar i infrastruktur och parker 42 mnkr

Exploateringar 40 mnkr 

Resultat och skattesats 2018
Budgeterat resultat 21,5 mnkr

KS medel till förfogande 6,0 mnkr

Oförändrad skattesats 22,18 kr 

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 000 invånare



Resurser att tillgå utöver budgeten

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 35,3 mnkr

Integrationsfonden 0,7 mnkr 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 17 mnkr

Katrineholm
Läge för liv & lust

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.



KONTAKTA OSS 
 

Telefon 

Kommunens växel: 0150-570 00 

Öppet alla vardagar klockan 08:00-17:00 

 

 

Besöksadress 

Stadshuset Gröna Kulle 

Fredsgatan 38 

641 30 Katrineholm 

Stadshuset Gröna Kulle har öppet måndag till fredag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00. 

 

Skicka brev 
Katrineholms kommun 

(Förvaltningsnamn och kontaktperson) 

Box 472 

641 27 Katrineholm 

 

E-post 

kommunen@katrineholm.se 

 

Webbplats 

www.katrineholm.se 

 

 

 

 

 

Facebook YouTube Instagram Twitter 

 
  

 

www.facebook.com/katrineholm.se www.youtube.com/katrineholms  www.instagram.com/katrineholmskommun/ www.twitter.com/Katrineholm_se 

 

http://www.katrineholm.se/


Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)

www.katrineholm.se

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

Katrineholm
Läge för liv & lust



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-02 KS/2017:10 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att producera egen el via solceller
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med 
hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande samt 
kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-02 KS/2017:10 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att producera egen el via solceller 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion i vilken de yrkar 
på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera vilket av 
kommunens fastighets- och markinnehav som är lämpad för placering av solceller och 
utreda om kommunen har möjlighet att producera egen el via solceller. Vidare, utreda i 
vilken drift form egen el bör produceras samt utreda hur kommunen kan underlätta för 
att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på elgenerering via 
solceller.

Kommunledningsförvaltningen har brett ärendet. Yttrande har inhämtats från bygg- 
och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden pekar på att Katrineholms kommun både 
i sin översiktsplan som i kommunplanen är tydliga med att klimatpåverkan ska minska. 
Vidare, att enligt översiktsplanens riktlinjer ska ny energiplan samt klimat- och 
energistrategi tas fram för kommunen. Möjligheterna till energiproduktion via vind 
och sol ska utredas och stimuleras.

I början av 2000-talet sålde kommunen sitt energiverk, vilket kan ses som ett 
ställningstagande mot att kommunen ska vara energiproducent. Katrineholms kommun 
anser dock att alternativa och förnyelsebara energikällor är av betydelse. I kommunen 
finns fler företag som arbetar med solenergi. Som exempel kan nämnas den s k 
”Energikullen”. Även Katrineholms Fastighets AB arbetar med installationer för 
solenergi. Till detta kommer att Katrineholm kommit på femte plats i ”Solcellstoppen” 
för 2017. 

Bygg- och miljönämnden anser att kommunens möjlighet att producera egen el via 
solceller behöver utredas. Bygg- och miljönämnden anser att detta är frågor som 
kommer att belysas i en kommunal klimat- och energistrategi och att 
samhällsbyggnadsförvaltningen bör ges i uppdrag att ta fram en energi- och 
klimatstrategi för Katrineholms kommun. 

Ärendets handlingar
 Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att producera egen el via 

solceller
 Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-23, § 95
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Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att:

 Inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastighetsinnehav som 
är lämpade för placering av solceller.

 Utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller.
 Utreda i vilken driftsform egen el bör produceras.
 Utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med 

en kommunal satsning på elgenerering via solceller. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden.

Förvaltningens bedömning
Bygg- och miljönämndens har yttrat sig över motionen. Av nämndens yttrande 
framkommer kommunen är i såväl översiktsplanen som kommunplanen tydlig med att 
klimatpåverkan ska minska bl a genom att minska kommunens energiförbrukning men 
också genom att välja energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan både i nya och 
befintliga byggnader. 

Nämnden pekar på att, enligt översiktsplanens riktlinjer, ska såväl en ny energiplan 
som en ny klimat- och energistrategi tas fram för kommunen. Möjligheterna till 
energiproduktion från vind och sol ska utredas och stimuleras. Förutsättningarna för att 
bedöma möjlighet och lämplighet för solcellsproduktion finns i kommunens 
solcellskarta. 

Katrineholms kommun anser att alternativa energikällor är av stor betydelse och att det 
är viktigt att utveckla långsiktiga och hållbara energikällor. Beträffande solenergi så 
ligger kommunen väl till. I den s k ”Solcellstoppen” för 2017 och som sammanställs 
av ”Fossilfritt Sverige”, ”Power Circle” och ”Svensk Solenergi” ligger Katrineholms 
på femte plats i riket (”Solcellstoppen” baseras på siffror från Energimyndigheten). 

I kommunen finns flera företag som arbetar med solenergi. Som exempel kan nämnas 
ETC Solpark (”energikullen”) med stor kompetens och erfarenhet av 
solenergilösningar. Ett annat exempel är Katrineholms Fastighets AB (KFAB) som 
arbetar för att minska energianvändning och endast köpa el som producerats via 
förnyelsebara energikällor. KFAB har ambitionen att bygga ut solenergi. Under förra 
året togs två anläggningar i drift och bolaget ska vid framtida underhåll av tak ta fram 
förslag på solenergilösning. 

Frågan om kommunens möjlighet att producera egen el via solceller behöver utredas 
utifrån juridiska aspekter och genom en långsiktig ekonomisk konsekvensanalys, enligt 
nämnden. Bygg- och miljönämnden anser vidare, att det är frågor som kommer att 
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belysas i en kommunal klimat- och energistrategi. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör 
ges i uppdrag att ta fram en energi- och klimatstrategi för Katrineholms kommun.

Beträffande kommunen som energiproducent, i det aktuella fallet via solceller, och 
tänkbar driftsform, sålde kommunen i början av 2000-talet Katrineholms Energi AB, 
vilket kan ses som ett ställningstagande för att kommunen inte ska vara 
energiproducent.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten
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Vår handläggare

Kjell Dävelid Bygg- och miljönämnden
Energi- och klimatsamordnare Katrineholms kommun

Yttrande gällande motion om att producera egen el 
via solceller,  Katrineholms kommun

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget 

och därmed anse motionen besvarad.

Yttrande
Kommunen är i såväl översiktsplanen som kommunplanen tydlig med att 
klimatpåverkan ska minska bland annat genom att minska kommunens 
energiförbrukning men också genom att välja energisystem med låg miljö- och 
klimatpåverkan både i nya och befintliga byggnader. Enligt översiktsplanens 
riktlinjer ska både en ny energiplan och en ny klimat- och energistrategi tas 
fram för kommunen  och möjligheterna till energiproduktion från vind och sol 
ska utredas och stimuleras. 

Förutsättningarna för att bedöma möjlighet och lämplighet för 
solcellsproduktion finns i kommunens solcellskarta, som kombinerat med en 
analys av kommunens verksamheter och ägda fastigheter kan bereda svar på 
om och i så fall var en elproduktion är möjlig. Frågan om kommunens 
möjlighet att producera sin egen el via solceller behöver utredas utifrån 
juridiska aspekter  och genom en långsiktig ekonomisk konsekvensanalys. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detta är frågor som kommer att 
belysas i en kommunal klimat- och energistrategi. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör ges i uppdrag att ta fram en energi- och 
klimatstrategi för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har fått Tony Rosendahl och Olof Carlssons motion 
om kommunal produktion av egen el via solceller på remiss.  

Bakgrund 
Tony Rosendahl  (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
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 Inventera vilka av kommunens mark- och fastighetsinnehav som är 
lämpade för placering av solceller

 Utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via 
solceller

 Utreda i vilken driftsform egen el bör produceras
 Utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i 

samband med en kommunal satsning på elgenerering via solceller.

Ärendets handlingar
motion om att producera egen el via solceller (2).pdf  
Tjänsteutlåtande

Sändlista:
Kommunstyrelsens kansli 
________________



 
 

 

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att producera egen el via solceller.   

Teknikutvecklingen har gjort att solceller för att generera el, de senaste åren, blivit både billigare och 
mer effektivt.   

Av flera skäl är generering av el, med hjälp av solceller, en attraktiv teknik. Till fördelarna hör att den 
har låg miljöbelastning, ger låga rörliga kostnader, skapar möjlighet till lokala arbetstillfällen och 
driver teknikutveckling.   

När elektricitet från solceller nu även börjar bli en ekonomiskt fördelaktig lösning, så tycker 
Vänsterpartiet i Katrineholm att det börjar bli dags att Katrineholms kommun börjar utreda 
möjligheten att producera sin egen el.   

Det finns redan mycket solceller installerade i Katrineholms Kommun, det tycker vi att kommunen 
skall dra fördel av, det kan ge möjligheter till att skapa klustereffekter. Exempel på sådana 
klustereffekter skulle kunna var utbildnings- och/eller forskning-etableringar, ellagringstekniker eller 
andra spinoff-effekter.   

Katrineholms kommun äger idag gott om egen mark, möjlig att använda till att placera solceller på, 
det finns ett flertal tak och fasader på fastigheter som ägs direkt av kommunen eller via ägda bolag. 
Där kan man välja att placera sina egna solceller.   

Vänsterpartiet i Katrineholm föreslår därför att fullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag:  

Att inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastigheter som är lämpade för 
placering av solceller.  

Att utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller.   

Att utreda i vilken driftsform (exempelvis via bolag) egen el bör produceras.   

Att utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal 
satsning på el-generering via solceller.   

  

  

Vänsterpartiet i Katrineholm   

Katrineholm 29/12–2016 

  

  

………………………………………………………..………………………………………………………………….  

Tony Rosendahl Olof Carlsson  
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Kommunstyrelsen

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

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-18 KS/2016:458 - 229 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om skoldusch 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har inlämnat en motion om skolduschar. Motionen utmynnar i 
ett yrkande enligt följande:
 Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker 

elevernas integritet.
 Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum.
 Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas 

integritet.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.

Bildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och konstarer bland annat att vid 
nybyggnation beaktas integritetsaspekten. Vidare att vid större ombyggnationer 
beaktas integritetsaspekten. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
motionen kan anses besvarad.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra i ärendet och likaså 
gäller, enligt inhämtad uppgift, Katrineholms Fastighet AB.

Ärendets handlingar
 Motion skoldusch, 2016-11-18
 Bildningsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 45
 

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: Fredriksson, akten



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-09-26   8 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 45 

Förslag yttrande över motion om skoldusch  
(BIN/2017:73)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande och 
föreslår kommunfullmäktige att anse motion vara besvarad. 
 
Reservation 
Ann-Charlotte Olsson (C ), Leif Strand (C ), Jesper Ek (L) och Marian Loley (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken yrkas 
att nybyggnation och ombyggnation av skolor planerars så att elevernas integritet 
stärks vid duschning, Vidare att andra lösningar, exempelvis draperier prövas på 
befintliga anläggningar. 
 
Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete med såväl KFAB och 
kommunledningsförvaltningens lokalresurssamordnare i planeringen för 
nybyggnation av de skolor som planeras. Frågan om hur omklädningsrum och 
duschar ska planeras har varit uppe till diskussion och kommer att beaktas. 
Studiebesök i andra kommuner har genomförts och genomförs där denna aspekt är en 
bland många.  
 
I skrivelsen föreslås bland annat duschdraperier. Detta har prövats men fungerar 
dessvärre inte. De rivs ner. Mellanväggar mellan duscharna fungerar heller inte då de 
inte ger det integritetsskydd som önskas. Det som behövs är separerade duschar med 
låsbara dörrar.  
 
Separerade duschar innebär i sin tur ganska höga investeringskostnader. Det är därför 
angeläget att det beaktas när omklädningsutrymmen med duschar måste genomgå 
grundlig renovering samt vid nybyggnation. Det senare är i nuläget aktuellt vid 
Sandbäcksskolan samt i stadens norra del. 

 
Ärendets handlingar 
• Motion om skoldusch 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Ann-
Charlotte Olsson (C ), Leif Strand (C ), Jesper Ek (L) och Marian Loley (KD). 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Förslag och yrkanden 
Ann-Charlotte Olsson (C ), tillsammans med Leif Strand (C ), Jesper Ek (L) och 
Marian Loley (KD) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till 
beslutsgång. 
 
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag mot Ann-Charlotte Olssons (C ) 
med fleras förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildnings-
förvaltningens förslag. 
 
____________________ 
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Motion till kommunfullmäktige iKatrineholm om

#skoldusch
Sveriges Radio har genomfört en omfattande enkät bland landets skolor och elever. Resultatet har

redovisats i en rad nyhetsinslag som pekar på att en ökande andel elever inte duschar efter

idrottslektionerna. Det kan naturligtvis finnas olika skäl till det, men några som lyfts fram är rädslan

för att bli fotograferad eller filmad och olusten inför att visa sin nakenhet inför andra. Det handlar

alltså om den personliga integriteten, som hotas allt mer av att kamerorna är så tillgängliga i

vardagen. Att barn och ungdomar väljer att avstå från att duscha i skolan är olyckligt, särskilt som det

inte kan handla om några astronomiska summor för att förbättra miljön i omklädnings- och

duschutrymmen så att de blir tryggare.

Katrineholms kommun står inför planeringen och bygget av två större skolor. Nu finns det möjlighet

att göra rätt från början. Även vid de ombyggnader och reparationer som kommer att krävas av de

omklädningsrum som finns i dag finns det möjlighet att göra förbättringar. En enklare åtgärd kan

också vara att förse duschutrymmena med skärmar och draperier.

Centerpartiet yrkar:

Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker elevernas integritet.

Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum.

Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas integritet.

Katrineholm 18 november 2016

~.''r—~
In r Fredriksson (C)

Centerpartiet
KATRiNEHOIM
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om Renodlad gymnasieskola 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av 
bildningsnämndens yttrande.
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Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om renodlad gymnasieskola 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag:

- att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Bildningsförvaltningen gör, i yttandet till bildningsnämnden, tolkningen att det är 
gymnasiebehörighet som avses i motionen. Förvaltningen bedömer att ambitionen att 
möjliggöra övergång till nationella program underlättas av lokalsamordning för 
eleverna. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet utöver 
bildningsnämndens yttrande.

Ärendets handlingar
 Bildningsförvaltningens protokoll, 2017-09-26, § 46

 

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: Vemic, akten
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 46 

Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola  
(BIN/2017:74)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservation 
Ingvar Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen 
utmynnar i följande förslag: 
- att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor. 
 
Bildningsförvaltningen vill tydliggöra att gymnasiekompetens fås efter avslutad 
utbildning med antingen yrkesexamen eller gymnasieexamen. Vi utgår dock från att 
motionären menar gymnasiebehörighet och har gjort vår bedömning utifrån detta. 

 
Elever i grundskolan kan söka till högskoleförberedande program om de har lägst 
betyget E i minst 12 ämnen. För att vara behörig till ett yrkesprogram ska eleven ha 
lägst betyget E i minst 8 ämnen. För övriga elever – d.v.s. de som inte når upp till 
lägst betyget E i minst 8 eller 12 ämnen är det, enligt kap 15 16§ i Skollagen 
2010:800,  kommunens ansvar att alla behöriga ungdomar erbjuds 
preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt 
språkintroduktion. I Katrineholms kommun erbjuds dessa utbildningar vilket också 
innefattar elever från Vingåkers kommun. 
 
Förvaltningen hänvisar till nedanstående texter ur skollagen 2010:800 med tillägg 
från lag om ändring av skollagen (2014:530) 
 
Bildningsförvaltningens bedömning 
Ambitionen att introduktionsprogrammen ska leda över till nationella program 
underlättas om man har lokalsamordning, och är positivt i nuläget. För elever som 
inte kan vara i gymnasieskolans lokaler finns Ungdomstorgets verksamhet. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion: Renodlad gymnasieskola 
• Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-10 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Jesper Ek (L) 
och Ingvar Larsson (SD). 
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Förslag och yrkanden 
Jesper Ek (L) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
____________________ 
 
  
 

 
 
  





Protokollsutdrag 1 (1)

PERSONALUTSKOTTET 2017-10-04

§ 46

Beslut - Motion att anordna undersköterskeutbildning i 
Katrineholms Kommun (KS/2016:317)
Personalutskottets beslut
Med hänvisning till pågående och planerad verksamhet föreslår personalutskottet att 
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en 
utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en 
undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i 
omsorgen och äldrevården. Motionen har remitterats till viadidaktnämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Av yttrandena framkommer att det idag anordnas gymnasial yrkesinriktad 
vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet, dels riktat mot personer som har en 
tidsbegränsad anställning, dels inom den ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen 
inom Viadidakt.
Vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan visar på en låg omsättning 
bland undersköterskor samt att fler ungdomar i Katrineholms kommun väljer att 
studera vid vård- och omsorgsprogrammet, jämfört övriga länet.
Inom ramen för heltid som norm har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 
ta fram en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering 
utifrån olika verksamhetskrav. 
Utifrån det som framkommit ser förvaltningen att det inom kommunen pågår och 
planeras åtgärder kring kommunala utbildningar som motionen yrkar en utredning 
kring.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04
 Yttrande remiss från Viadidakt
 Yttrande remiss från Vård- och omsorgsnämnden
 Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun

Yttrande
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Ulrica 
Truedsson (S), Inger Fredriksson (C), Susanne Sandlund.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-09-27 KS/2016:317 - 027 
 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 35 

www.katrineholm.se E-post: Susanne.sandlund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Svar motion att anordna undersköterskeutbildning i 
Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till pågående och planerad verksamhet föreslår personalutskottet att 
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en 
utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en 
undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i 
omsorgen och äldrevården. Motionen har remitterats till viadidaktnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för yttrande.
Av yttrandena framkommer att det idag anordnas gymnasial yrkesinriktad 
vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet, dels riktat mot personer som har en 
tidsbegränsad anställning, dels inom den ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen 
inom Viadidakt.
Vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan visar på en låg omsättning 
bland undersköterskor samt att fler ungdomar i Katrineholms kommun väljer att 
studera vid vård- och omsorgsprogrammet, jämfört övriga länet.
Inom ramen för heltid som norm har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att 
ta fram en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering 
utifrån olika verksamhetskrav. 
Utifrån det som framkommit ser förvaltningen att det inom kommunen pågår och 
planeras åtgärder kring kommunala utbildningar som motionen yrkar en utredning 
kring.

Ärendets handlingar
 Yttrande remiss från Viadidakt
 Yttrande remiss från Vård- och omsorgsnämnden
 Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun
 

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akt.



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Viadidaktnämnden 2017-09-25 

Utdragsbestyrkande

VIAN/2017:34- 027 § 5

Yttrande över motion om att göra en utredning om 
möjligheterna för Katrineholms kommun att anordna en 
undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat 
inom omsorgen och äldrevården 
Beslut
Viadidaktnämndens förste vice ordförande beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunstyrelsen att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Ärendebeskrivning
Viadidaktnämnden har mottagit en remiss av en motion i vilken det föreslås att en 
utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en undersköterske-
utbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i omsorgen och 
äldrevården. 
Genom ett nytt statsbidrag som införts under 2017 har Viadidakt kunnat söka pengar 
för att genomföra utbildning för personer som har en tidsbegränsad anställning inom 
äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. Det nya statsbidraget har möjliggjort att 
tio personer från Katrineholms kommun under hösten 2017 påbörjat en gymnasial 
yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg. Samtliga deltagare studerar 
deltid 50 procent kombinerat med arbete 50 procent. Utbildningen har planerats 
utifrån deltagarnas individuella förutsättningar, kompetens och utbildningsbakgrund 
där möjlighet till validering vägts in i utbildningen. Utbildningen genomförs i 
samarbete med en extern utbildningsanordnare. Därutöver är det i dagsläget totalt 86 
elever från Katrineholm kommun som läser en vård- och omsorgsutbildning inom den 
ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen vid Viadidakt.
Med hänvisning till pågående yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg 
bedömer Viadidakt att motionen ska anses vara besvarad. 

Ärendets handlingar
 Yttrande över motion, tjänsteskrivelse från Viadidakt VIAN/2017:34

Marion Ståhl (S)
Förste vice ordförande

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2017-09-21 VIAN/2017:34-027 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson 

Viadidaktnämnden

Yttrande över motion om att göra en utredning om 
möjligheterna för Katrineholms kommun att anordna en 
undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom 
omsorgen och äldrevården 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunstyrelsen att motionen ska anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden har mottagit en remiss av en motion i vilken det föreslås att en 
utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en undersköterske-
utbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i omsorgen och 
äldrevården. 
Genom ett nytt statsbidrag som införts under 2017 har Viadidakt kunnat söka pengar 
för att genomföra utbildning för personer som har en tidsbegränsad anställning inom 
äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. Det nya statsbidraget har möjliggjort att tio 
personer från Katrineholms kommun under hösten 2017 påbörjat en gymnasial 
yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg. Samtliga deltagare studerar 
deltid 50 procent kombinerat med arbete 50 procent. Utbildningen har planerats utifrån 
deltagarnas individuella förutsättningar, kompetens och utbildningsbakgrund där 
möjlighet till validering vägts in i utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete 
med en extern utbildningsanordnare. Därutöver är det i dagsläget totalt 86 elever från 
Katrineholm kommun som läser en vård- och omsorgsutbildning inom den ordinarie 
yrkesinriktade vuxenutbildningen vid Viadidakt.
Med hänvisning till pågående yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg 
bedömer Viadidakt att motionen ska anses vara besvarad. 

Ärendets handlingar
 Motion om att göra en utredning om möjligheterna för Katrineholms kommun att 

anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen 
och äldrevården

 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2017-09-21 VIAN/2017:34-027 

Ärendebeskrivning
Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) inkom i augusti 2016 med en motion om 
undersköterskeutbildning. I motionen yrkas att en utredning görs för att undersöka 
möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som 
arbetat länge som vikarier i omsorgen och äldrevården. Motionen har remitterats till 
Viadidaktnämnden för yttrande.
Den 27:e januari år 2017 trädde en ändring i kraft i regeringens förordning (2015:504) 
om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete. 
Genom ändringen kan statsbidrag lämnas för utbildning som motsvarar kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen:
1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen 
eller hälso- och sjukvården, och
2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom 
äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. 
Viadidakt har därför under året ansökt om statsbidrag för sådan utbildning för 
Katrineholms kommun. Skolverket har för år 2017 beviljat Katrineholms kommun fem 
årsstudieplatser inom ramen för detta statsbidrag. Statsbidraget kommer enligt 
regeringens budgetproposition att kvarstå även 2018.
Statsbidraget har möjliggjort att tio personer från Katrineholms kommun under hösten 
2017 påbörjat en gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg. 
Samtliga deltagare studerar deltid 50 procent kombinerat med arbete 50 procent. 
Utbildningen har planerats utifrån deltagarnas individuella förutsättningar, kompetens 
och utbildningsbakgrund där möjlighet till validering vägts in i utbildningen. 
Utbildningen genomförs i samarbete med en extern utbildningsanordnare. 
Därutöver är det i dagsläget totalt 86 elever från Katrineholm kommun som läser en 
vård- och omsorgsutbildning inom den ordinarie yrkesinriktade vuxenutbildningen vid 
Viadidakt. Här gäller dock att företräde ska ges till den som har kort tidigare utbildning 
och en svag ställning på arbetsmarknaden.
Med hänvisning till pågående yrkesinriktad vuxenutbildning inom vård och omsorg 
bedömer Viadidakt att motionen ska anses vara besvarad. 

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



 
Protokollsutdrag 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-06-08 Hnr 2017:684 
 

 
 

 
 

§ 56 

Yttrande över motion om att göra en utredning om 
möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning 
för de som länge vikarierat inom omsorgen och 
äldrevården (VON/2017:30) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och 

översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen. 
 

2. Nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Reservation 
Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande motion om att göra en 
utredning om möjligheterna för Katrineholms kommun att anordna en 
undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och 
äldrevården. 
I motionen beskrivs svårigheter att få personal med rätt utbildning till omsorgen och 
äldrevården i kombination med ett kommande anställningsbehov. Undersköterske-
gruppen inom vård- och omsorgsförvaltningen har en låg personalomsättning 
gällande undersköterskor. I Katrineholms kommun är det även fler unga som väljer 
att studera på vård- och omsorgsprogrammet än i övriga länet. Den nationella bristen 
på utbildade undersköterskor inom vård- och omsorgsverksamheter är således inte 
lika stor i vår kommun som i övriga landet. I dagsläget förs en dialog mellan 
Viadidakt och Vård- och omsorgsförvaltningen gällande möjligheter att nyttja statliga 
medel för undersköterskeutbildning för personer som vikarierar inom vård- och 
omsorgsförvaltningens verksamheter.  
 
I mars 2016, beslutade kommunstyrelsen inom ramen för projektet ”Heltid som 
norm” att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag till en 
grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering utifrån olika 
verksamhetskrav. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är således att den 
utredning, gällande möjligheter till utbildning som motionärerna yrkar, således redan 
är initierad.  
 
Ärendets handlingar 
• Remiss: Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms 

kommun 



 
Protokollsutdrag 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-06-08 Hnr 2017:684 
 

• Motion om att göra en utredning om möjligheterna för Katrineholms kommun att 
anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen 
och äldrevården.  

 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
Inger Hult (L) samt utredare Matilda Gränsmark. 
 
Förslag och yrkanden 
Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att motionen 
ska anses vara besvarad. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Inger Hults yrkande mot 
förvaltningens förslag. 
 
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, dvs. att 
motionen ska anses vara besvarad. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-17 VON/2017:30 - 027 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2017:643

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-488081 

www.katrineholm.se E-post: Matilda.Nilhage@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Matilda Gränsmark 

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över motion om att göra en utredning 
om möjligheterna för Katrineholms kommun att anordna 
en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat 
inom omsorgen och äldrevården 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder 
det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.
Nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande motion om att göra en ut-
redning om möjligheterna för Katrineholms kommun att andornda en undersköterske-
utbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården.
I motionen beskrivs svårigheter att få personal med rätt utbildning till omsorgen och 
äldrevården i kombination med ett kommande anställningsbehov. Undersköterske-
gruppen inom vård- och omsorgsförvaltningen har en låg personalomsättning gällande 
undersköterskor. I Katrineholms kommun är det även fler unga som väljer att studera 
på vård- och omsorgsprogrammet än i övriga länet. Den nationella bristen på utbildade 
undersköterskor inom vård- och omsorgsverksamheter är således inte lika stor i vår 
kommun som i övriga landet. I dagsläget förs en dialog mellan Viadidakt och Vård- 
och omsorgsförvaltningen gällande möjligheter att nyttja statliga medel för under-
sköterskeutbildning för personer som vikarierar inom vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter. 

I mars 2016, beslutade kommunstyrelsen inom ramen för projektet ”Heltid som norm” 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag till en grund-
läggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering utifrån olika verk-
samhetskrav. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är således att den utred-
ning, gällande möjligheter till utbildning som motionärerna yrkar, således redan är 
initierad. 

Ärendets handlingar
- Remiss: Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun
- Motion om att göra en utredning om möjligheterna för Katrineholms kommun att 

anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen 
och äldrevården. 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-17 VON/2017:30 - 027 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2017:643

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-488081 

www.katrineholm.se E-post: Matilda.Nilhage@katrineholm.se 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande motion om att göra en ut-
redning om möjligheterna för Katrineholms kommun att andornda en undersköterske-
utbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården. Motionen är 
upprättad av Liberalerna. I motionen beskrivs svårigheter att få personal med rätt ut-
bildning till omsorgen och äldrevården i kombination med ett kommande anställnings-
behov. Utifrån detta yrkar motionärerna att undersöka möjligheterna att anordna en 
undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier 
inom omsorgen och äldrevården.

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen har nyligen tagit fram en Rekryterings-/kompetens-
försörjningsplan för förvaltningen. I planen identifieras personalomsättning och 
kommande rekryteringsbehov för olika yrkesgrupper. Undersköterskegruppen inom 
vård- och omsorgsförvaltningen har en förhållandevis låg personalomsättning, 5,3 % i 
genomsnitt mellan 2013-2015, gällande undersköterskor som slutat på egen begäran. 
I Katrineholms kommun är det även fler unga som väljer att studera på vård- och 
omsorgsprogrammet än i övriga länet. Den nationella bristen på utbildade under-
sköterskor inom vård- och omsorgsverksamheter är således inte lika stor i vår kommun 
som i övriga landet. Dock finns naturligtvis ett rekryteringsbehov. 

I motionen hänvisas till statliga medel för utbildning till de som står längst bort från 
arbetsmarknaden, vilket uppfattas som syftning till förordning 2015:504 om stats-
bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete. Katrineholms 
kommun, Viadidakt gick där in med en ansökan och har 2017-05-08 fått beslut om be-
viljat statsbidrag för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen eller hälso- och sjuk-
vården. Dialog förs mellan Viadidakt och Vård- och omsorgsförvaltningen gällande 
möjligheter att nyttja dessa medel för undersköterskeutbildning för personer som vika-
rierar inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. 

Tilläggas bör även att kommunstyrelsen i mars 2016, inom ramen för projektet ”Heltid 
som norm” gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför budgetåret 2018 ta 
fram förslag till en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och kom-
plettering utifrån olika verksamhetskrav. Den utredning gällande möjligheter till ut-
bildning som motionärerna yrkar på är således redan initierad.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att en utredning för att undersöka 
möjligheterna att anordna en undersköteutbildning i kommunens regi för de som 
arbetat länge som vikarier inom omsorgen och äldrevården redan uppdragits till 
kommunledningsförvaltningen, varvid en ytterligare utredning inte bedöms vara 
aktuell. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3)
Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-17 VON/2017:30 - 027 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2017:643

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-488081 

www.katrineholm.se E-post: Matilda.Nilhage@katrineholm.se 

                      Päivi Kabran Matilda Gränsmark
Förvaltningschef Utredare

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-11 KS/2017:471 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Gemensamma patientnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från 
Gemensamma patientnämnden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma patientnämnden, Landstinget Sörmland, har överlämnat sin 
delårsrapport för 2017 till samtliga huvudmän. Rapporten omfattar perioden den 1 
januari till den 31 augusti 2017. Utfallet för den aktuella perioden är – 972 000 kronor. 
För helåret 2017 är det prognostiserade resultatet – 2 659 000 kronor. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från Landstinget Sörmland, § 15/17, 2017-09-18
 Delårsrapport 2017, Gemensamma patientnämnden
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Gemensam patientnämnd
Akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
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Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(1) 

 

§ 15/17  Delårsrapport 2017 gemensam 
patientnämnd 

 

 

Diarienummer: PN17-0010 
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Inledning 

Sammanfattande analys 

Nämndens arbete 

Den gemensamma patientnämnden i Landstinget Sörmland är en gemensam nämnd för 
landstinget och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans för rådgivning och 
problemlösning. Den tar upp frågor, synpunkter/klagomål som rör all offentligt finansierad 
vård och tandvård samt med avtal med landstinget. Nämndens uppdrag regleras i Lagen om 
patientnämndsverksamhet m.m (1998:1656). 

Nämnden är verksam direkt under landstingsfullmäktige. Efter en överenskommelse 2002 
mellan landstinget och länets kommuner bildades en gemensam nämnd. Nämnden har tolv 
ledamöter, varav landstinget utser tre ledamöter och kommunerna övriga nio. Landstinget 
utser ordförande och vice ordförande, kommunerna utser 2:e vice ordförande. Nämnden 
utser ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande 
samt en ledamot från landstinget och en från kommunerna. 

Nämnden har under flera år påkallat behovet av en nämndsekreterare. Under mars månad 
fick nämnden en nämndsekreterare vilket har resulterat i utveckling av nämndens 
administrativa dokument så som tillgängligheten i och med publicerade protokoll på 
webben. 

Under perioden har nämnden har sammanträtt två gånger och arbetsutskottet tre gånger. En 
av dessa sammanträdesdagar var förlagd till Karsuddens sjukhus där ledamöterna fick 
information om sjukhusets verksamhet samt de organisationsförändringar som pågår. 
Verksamhetschefen gav även ledamöterna möjlighet att få en rundvandring vid de 
nybyggda sjukhusdelarna. Utöver detta var en stödperson inbjuden till sammanträdet för att 
berätta om stödpersonsuppdraget.  Ledamöterna har även fått information från 
Sjukreseenheten om villkor och regler för sjukresor. 

Landstingets revisorer har genomfört en bokslutsgranskning och avrapporterat denna vid 
nämndens sammanträde i mars. 

Nämnden har varit remissinstans gällande slutbetänkandet i den pågående 
klagomålsutredningen. Klagomålsutredningen ger förslag på hur klagomål mot hälso- och 
sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och på hur klagomålshanteringen ska utgå från 
patienternas behov, bidra till ökad patientsäkerhet och bli mer resurseffektiv. I 
slutbetänkandet föreslås den nuvarande lagen om patientnämndsverksamhet byta nämn till 
Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I slutbetänkandet föreslås 
lagändringarna träda i kraft 1 juli 2017. Nämnden är generellt positiv till förslagen. 

Under våren beslutade riksdagen att ersätta den tidigare Lagen om 
patientnämndsverksamhet med Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Den 
nya lagen börjar gälla from 1 januari 2018 och är resultat av den så kallade 
klagomålsutredningen. Lagen  innebär ett förtydligande av att det, i första hand, ska vara 
vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående. 
Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att 
händelsen inte ska ske på nytt. I lagen förtydligas att nämndernas huvuduppgift är att hjälpa 
och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. Patientnämnderna 
ska tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i klagomålssystemet. 
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Patientnämnderna ska också bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och 
förutsättningar. Eftersom vårdgivarnas ansvar för klagomålshanteringen förtydligas 
förändras även ansvaret för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket innebär en 
begränsning av IVO:s utredningsskyldighet i klagomålsärenden 

Med anledning av eventuell lagändring och utökat uppdrag lämnade nämnden under 
föregående år in ett budgetförslag om utökning av en medarbetare till kansliet. Vid 
landstingsfullmäktiges sammanträde i november fick nämnden besked om utökning i 
budget 2017. Då lagen inte träder ikraft förrän nästa år kommer de tillsatta medlen inte att 
användas under året, vilket kommer att resultera i ett budgetöverskott. 

Nämnden har beslutat att, två gånger per år, ge ut en rapport som utifrån inkomna 
synpunkter och klagomål ska belysa olika aktuella områden inom hälso- och sjukvården. 
Rapporterna och dess slutsatser ska delges verksamheterna och andra intressenter i syfte att 
bidra till ett lärande och en utveckling av hälso- och sjukvården. I maj beslutade nämnden 
om den första rapporten för 2017. Denna belyser patient- och närståendes upplevelser av 
bemötande i hälso- och sjukvården. Rapporten finns tillgängligt för allmänheten på 
landstingets hemsida. Den har delgivits fullmäktigeledamöterna samt distribuerats till bland 
landstingets verksamheter, bland annat till patientsäkerhetsenheten. 

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

Den gemensamma patientnämnden ska utifrån inkomna synpunkter/klagomål stödja och 
hjälpa enskilda patienter och/eller deras närstående och bidra till kvalitetsutveckling och 
hög patientsäkerhet genom att : 

1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i 
hälso- och sjukvården 

2. främja kontakten mellan patienter och personal 

3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 
vårdenheter 

Under perioden har 848 nya ärenden registrerats. Detta är 3 % fler i jämförelse med 
föregående år under samma period. 

En förändring som skett under året i jämförelse med föregående år är att fler inkomna 
ärenden handlar om synpunkter/klagomål gällande organisation och tillgänglighet. Här har 
en ökning skett med 43 % i jämförelse med samma period förgående år. Det som 
synpunkterna/klagomålen handlar om under denna kategori är främst lång väntan på 
besökstid samt brister i  tillgänglighet. 

Problemområde 2017-01-01 - 2017-07-31 (i parentes visas föregående år under samma 
period) 

Administrativ hantering 53 (88) 

Ekonomi 15 (8) 

Kommunikation 188 (216) 

Omvårdnad 16 (21) 

Organisation och tillgänglighet 143 (99) 
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Patientjournal och sekretess 22 (19) 

Vård och behandling 387 (348) 

Vårdansvar 19 (26) 

Vårdtyp 2017-01-01 - 2017-07-31 (i parentes visas föregående år under samma period) 

Kommun 10 (17) 

Övrig vård med avtal 11 (7) 

Primärvård 227 (200) 

Sjukhus 568 (565) 

Sjukresa/Larmcentral/1177 6 (4) 

Tandvård 26 (28) 

Ärenden fördelade på delproblem 2017-01-01- 2017-07-31 (i parentes visas föregående 
år under samma period) 

Vård och behandling 

Behandling 130 (128) 

Diagnos 70 (56) 

Intyg 32 (2) 

Läkemedel 33 (29) 

Medicinsk utrustning, hjälpmedel 4 (4) 

Remiss/Vårdbegäran 7 (9) 

Resultat 64 (46) 

Second Opinion 1 (0) 

Undersökning/utredning 75 (74) 

Total: 387 (348) 

Omvårdnad 

Hygien/miljö 1 (0) 

Kost/nutrition 2 (3) 

Logi/sängplats 1 (5) 

Personlig omvårdnad 12 (13) 

Total: 16 (21) 

Kommunikation 

Bemötande 80 (95) 

Dialog/delaktighet med patient/närstående 28 (19) 

Ej lyssnad till 31 (38) 

Empati 0(1) 
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Information till patient/närstående 44 (61) 

Kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor 5 (1) 

Övergrepp 0 (1) 

Total: 188 (216) 

Patientjournal och sekretess 

Bruten Sekretess/tystnadsplikt 5 (7) 

Patientjournal/loggar 17 (12) 

Total: 22 (19) 

Ekonomi 

Ersättningsanspråk/garantier 12 (7) 

Patientavgifter/högkostnadskort 3 (1) 

Total: 15 (8) 

Organisation och tillgänglighet 

Lång väntan i väntrum 1 (10) 

Lång väntan på besökstid 40 (21) 

Resursbrist/inställda åtgärder 16 (22) 

Tillgänglighet 74 (35) 

Vårdgaranti 10 (11) 

Valfrihet/fritt vårdsökande 2 (0) 

Total: 143 (99) 

Vårdansvar 

Fast vårdkontakt 5 (3) 

Informationsöverföring/samverkan inom eller mellan olika vårdenheter 2 (7) 

Informationsöverföring/samverkan mellan olika vårdgivare/huvudmän 7 (5) 

Vårdflöde/processer 2 (3) 

Vårdplanering/vårdplan 3 (8) 

Total: 19 (26) 

Administrativ hantering 

Brister i hantering av: kallelser, remisser, intyg, prov och provsvar, recept etc.48 (72) 

Övrig administrativ hantering 5 (16) 

Total: 53 (88) 
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Medborgarperspektivet 

  

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en 
livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, 
öppenhet, respektfullhet och delaktighet 

Åtagande: Nämnden ska erbjuda kontakt och service med hög tillgänglighet, ett gott 
bemötande och god kompetens samt skapa förutsättningar för samtliga medborgare 
att ta del av nämndens information och service 

Patientnämndens kansli har under perioden haft telefontid samtliga vardagar mellan 10.00 -
16.00 med avbrott för lunch mellan 12.00–13.00. Kansliet strävar efter god tillgänglighet 
under de angivna tiderna. De dagar som kansliet haft stängt på grund av utbildning, 
semester eller medverkan vid nämndsammanträden har detta framgått på landstingets 
hemsida samt via telefonhänvisning. Det finns alltid möjlighet för medborgaren att lämna 
synpunkter/klagomål via e-post, röstbrevlåda samt via Mina vårdkontakter. 

Nämnden arbetar för att möjliggöra för att samtliga medborgare i länet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet ska få likvärdig hjälp och 
stöd vid kontakt med nämnden. Om språkproblem finns används översättningshjälp. 
Information om nämndens uppdrag finns på ett flertal olika språk på 1177. 

Antal ärenden fördelade på ålder och kön 

0-9 år 32 (17 män 15 kv) 

10-19 år 27 (7 män 20 kv) 

20-29 år 85 (27 män 58 kv) 

30-39 år 102 (34 män 46 kv) 

40-49 år 102 (41 män 61 kv) 

50-59 år 116 (44 män 72 kv) 

60-69 år 105 (40 män 65 kv) 

70-79 år 139 (73 män 66 kv) 

80-89 år 46 (22 män 24 kv) 

90-- år 18 (1 män 9 kv) 

Totat: 307 män och 439 kvinnor 

Precis som föregående år är det fler kvinnor (59 %) än män (41 %) som inkommit med 
synpunkter/klagomål. Tydligaste överrepresentationen av kvinnor är inom åldersgruppen 
20-20 år (68 %) samt 50-59 år (59 %). Inspektionen för vård- och omsorgs 
årssammanställning över de klagomål som inkommit till landets patientnämnder bekräftar 
bilden av att det är flest kvinnor som klagar på vården, de nationella siffrorna är precis som 
i Sörmland, 59 % kvinnor 41% män (IVO, 2016). Vad denna överrepresentation beror på är 
enligt den kartläggning som gjorts i samband med pågående klagomålsutredning oklart. 

  



Gemensamma patientnämnden, Delårsrapport 2017 9(14) 

Ärendehandläggning 

Medborgarna inkommer med synpunkter/klagomål per telefon, skrivelse, e-post, besök eller 
via Mina vårdkontakter. Under perioden har 848 nya synpunkter/klagomål registrerats. 
69 % av de inkomna ärendena under perioden har börjat med ett telefonsamtal till kansliet. 
Inkomna ärenden via telefon kan i vissa fall åtgärdas genom rådgivning samt direktkontakt 
med vårdgivare för att lösa aktuellt problem/frågeställning direkt. I andra fall hänvisas den 
klagande att skriva ner sina synpunkter på nämndens utarbetade synpunktsblankett för 
vidare utredning av aktuell vårdgivare. Under perioden har 317 skriftliga 
synpunkter/klagomål inkommit till kansliet. 

De ärenden som inkommer skriftligt till kansliet skickas tillsammans med en begäran om 
yttrande till berörd verksamhetschef eller motsvarande. I begäran om yttrandet framgår det 
att verksamheten på ett lättförståeligt sätt ska förklara och svara på eventuella 
frågeställningar som patientberättelsen innehåller gällande den uppkomna händelsen. 
Nämnden begär svar inom fyra veckor. Svaret skickas sedan till den klagande tillsammans 
med en skrivelse där förbättringsförslag gällande vad vården kunnat göra för att förhindra 
det som hänt. Dessa förbättringsförslag delges sedan aktuell verksamhet. 

Samtliga ärenden diarieförs och sammanfattas i verksamhetssystemet Mina 
Vårdsynpunkter. Utredningssekreterarna informerar medborgarna om deras rättigheter i 
vården, lämnar information om bland annat patientförsäkringen (LÖF), Inspektionen för 
vård- och omsorg (IVO), läkemedelsförsäkringen samt hänvisar till andra myndigheter vid 
behov. 

Information om nämndens uppdrag 

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska nämnden informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Under perioden har ett 
erbjudande om information om nämndens uppdrag skickats ut till samtliga vårdcentraler 
samt samtliga verksamheter vid Nyköpings lasarett. Flera av vårdcentralerna och 
verksamheterna på NLN har besökts under våren. Vidare har information även lämnats till 
medicinska sekreterare under utbildning på Campus, anhörigcentrum i Nyköpings kommun 
och till nya verksamhetschefer inom landstinget. 

Personalperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och 
engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. 

Åtagande: Förvaltningen ska tillgodose en sammanhållen personalpolitik där de 
personalpolitiska grunderna ska vara väl kända 

Stödpersoner 

Till nämndens uppdrag hör att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter 
som önskar och som tvångsvårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen 
om rättspsykiatrisk vård (LRV), smittskyddslagen (SML). Enligt lagstiftningen ska varje 
tvångsvårdad patient informeras om rätten till stödperson. 

Under perioden har 10 patienter ansökt om och fått en stödperson. Vid aktuell periods slut 
har 63 patienter en stödperson. 

Under maj månad anordnades en konferens där samtliga stödpersoner erbjöds att delta. 
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Landstinget Sörmland anordnar tillsammans med Region Örebro en konferens varje år för 
aktiva stödpersoner. Syftet med de årliga konferenserna är kompetensutveckling samt 
möjlighet för stödpersonerna att utbyta tankar och erfarenheter av uppdraget. I år 

Patientnämndens kansli 

Patientnämndens kansli har tre utredningssekreterare och en enhetschef anställda, 4,0 åa. 
Med anledning av eventuell lagändring utifrån då pågående klagomålsutredning och utökat 
uppdrag lämnade nämnden under föregående år in ett budgetförslag om utökning av en 
medarbetare till kansliet. Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i november fick 
nämnden besked om utökning i budget 2017. Då lagen inte träder ikraft förrän 1 januari 
2018 kommer de tillsatta medlen inte att användas under året, vilket kommer att resultera i 
ett budgetöverskott. 

Process- och förnyelseperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga 
processer, ständiga förbättringar och samverkan 

Åtagande: Nämnden ska tillgodose en effektiv och relevant återrapportering av 
inkomna synpunkter och klagomål till de aktörer som ansvarar för 
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet 

Patientnämnderna arbetar på likvärdigt sätt i hela landet. Samtliga kanslier tillämparsedan 
2014 ett gemensamt sätt att registrera inkomna synpunkter/klagomål. Uppdraget att på 
bästa sätt bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet samt underlag för återföring till 
vårdgivare, vårdenheter och berörda myndigheter stöds av en enhetlig registrering av 
upplevda och till nämnden framförda patientupplevda problem och händelser i hälso- och 
sjukvården. 

Sammanfattningar av inkomna synpunkter/klagomål tillsammans med statistik skickas 
varje månad till samtliga verksamhetschefer, vård- och omsorgschefer eller motsvarande 
samt till övriga intressenter så som bland annat kvalitetssamordnare, divisionschefer, hälso- 
och sjukvårdschef. 

Samtliga inkomna synpunkter/klagomål delges även chefsläkarna och 
patientsäkerhetsenheten som tar del av samtliga ärenden. Inför varje patientsäkerhetsrond 
går chefläkarna igenom de ärenden som inkommit till den verksamhet som 
patientsäkerhetsronden gäller. Detta i syfte att kunna följa upp de åtgärder som 
verksamheterna presenterat i svaret till patienterna. 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans 
med företrädare för patientnämnder, landstigen och kommuner skapa en långsiktig 
samverkansstruktur. Samverkansstrukturen ska bidra till att IVO kan göra en samlad 
sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården och 
dess personal och återkoppla den till berörda aktörer. Analysen bör ligga till grund för 
lärande inom hälso- och sjukvården samt utgöra underlag gör IVO:s riskbaserade tillsyn. 

IVO och patientnämnderna samverkar på både nationell och regional nivå. Samverkan 
mellan IVO och patientnämnderna syftar till att bidra till en säker vård genom ömsesidigt 
kunskapsutbyte och dialog. Möten för kunskapsutbyte och dialog ska hållas regelbundet 
mellan IVO och patientnämnderna. IVO och patientnämnderna har utsett kontaktpersoner 
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på nationell respektive regional nivå och utbytt kontaktuppgifter för att underlätta 
samverkan. 

Rapport -Patient och närståendes upplevelser av bemötande i vården 

För att på bästa sätt tillvarata de synpunkter och klagomål som inkommer till 
patientnämnden, så har nämnden under året beslutat att två gånger per år ge ut en rapport. 
Målet med rapporterna är att de, utifrån av nämnden valda aktuella områden inom hälso- 
och sjukvården, ska kunna ge en djupare beskrivning av vad patient och närstående haft för 
synpunkter och klagomål på vården. Rapporterna och dess slutsatser ska sedan delges 
berörda verksamheter i syfte att kunna bidra till ett lärande och en utveckling av hälso- och 
sjukvården. Den senaste rapporten som nämnden beslutade om i maj beskriver patient och 
närståendes upplevelser av bemötande i vården. 

Rapporten baserades på de ärenden som inkommit till patientnämnden under åren 2016 och 
som handlat om upplevda brister av bemötande i vården. Totalt analyserades 161 ärenden. 
Resultatet som framkom är att patient och närstående har beskrivit att de upplever brister i 
bemötande i vården då de känt sig diskriminerade och då vårdpersonal agerat stressigt och 
uppvisat en makt och en attityd gentemot dem. Att uppleva brister i bemötandet har, för 
dessa individer, lett till negativa känslor såsom att känna sig kränkt, missförstådd, ledsen 
och ovälkommen. 

Resultatet som framkommit i denna rapport, kan inte anses vara något som är unikt för 
Landstinget Sörmland då det har många likheter med andra resultat gällande patient och 
närståendes upplevelser av hur de blivit bristfälligt bemötta i den svenska hälso- och 
sjukvården. Att öka kunskapen kring vilken roll vårdpersonalens värdegrund, normer, 
förutfattade meningar och omedvetna beteenden har, kan vara av vikt i arbetet med 
bemötandefrågor i vården samt för att öka kunskapen kring bemötandets betydelse i vård 
och behandling. 

Rapporten har spridits inom organisationen bl.a. till landstingsdirektören, 
landstingsfullmäktiges ledamöter och till olika verksamheter i landstinget och 
kommunerna. Rapporten finns tillgänglig på patientnämndens externa- och interna 
webbplats så att medborgare och medarbetare kan ta del av den. 

Miljöperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera 
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade 
miljöaspekter 

Åtagande: Nämnden bedriver sin verksamhet på ett i miljöhänseende hållbart sätt 
och bidrar till måluppfyllelse av landstingets miljöprogram. 

Ledamöter och tjänstemän ska i möjligaste mån åka kommunalt alternativ samåka i tjänsten 
och i samband med politiska uppdrag 
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Ekonomiperspektivet

Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans

Åtagande: Nämnden ska ha en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av
resurser.

Indikator Utfall Målvärde Kommentar

Avvikelse mot budgeterat
resultat i tkr

Ekonomiperspektivet - Övrig analys

Resultatanalys

Resultaträkning - tabell (delår)

Perioden Helår

Tkr Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall 2016

Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter 1 455 940 2 286 2 286 2 287

Summa
verksamhetens
intäkter

1455 940 2286 2286 2287

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader - 2 263 - 2 037 - 5 124 - 4 500 - 3 442

Lokalkostnader - 69 - 67 - 124 - 124 - 118

Övriga kostnader - 94 - 115 - 354 - 300 - 294

Köpt verksamhet - 1 - 9 - 21 - 21 - 9

Avskrivningar 0 - 3 0 0 - 3

Summa
verksamhetens
kostnader

- 2 427 - 2 231 - 5 623 - 4 945 - 3 866

Finansiella
intäkter

Finansiella
kostnader

Årets resultat - 972 - 1 291 - 3 337 - 2 659 - 1 579
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Avvikelser resultat/budget/prognos 

  

Med anledning av kommande lagändring och i och med det ett utökat uppdrag lämnade 
nämnden under 2016 in ett budgetförslag om utökning av en medarbetare till kansliet. Vid 
landstingsfullmäktiges sammanträde i november fick nämnden besked om utökning i 
budget 2017. Då lagen inte träder ikraft förrän 1 januari 2018 kommer de tillsatta medlen 
inte att användas under året, vilket kommer att resultera i ett budgetöverskott om ca 600 tkr. 

Intern kontroll 
  

Internkontroll, avrapportering 2017 

Bakgrund 

Planen för internkontroll beslutades av den gemensamma patientnämnden vid nämndens 
sammanträde den 2 februari 2017, § 5. Internkontrollplan följer de olika perspektiven; 
medborgarperspektivet, process- och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet. Utifrån 
dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt kontrollområde per perspektiv. 

Genomförd kontroll 

Avrapportering genomfördes vid den gemensamma patientnämndens sammanträde den 19 
april 2017 § 6/17. 

Medborgarperspektivet 

Kontrollmoment: 

Handläggningstider. När skriftliga ärenden inkommer ska mottagningsbekräftelse skickas 
inom två arbetsdagar och begäran om yttrande inom fem arbetsdagar. 

Utförande: 

5 % av antalet inkomna ärenden fram till avrapporteringstillfället har slumpmässigt valts ut 
för kontroll av ovan nämnda delar. Under den avgränsade perioden har 379 ärenden 
inkommit, vilket innebär att 19 ärenden har granskats. 

Resultat: 

Samtliga kontrollerade ärenden uppfyller kontrollmomentens krav. 

Personalperspektivet 

Kontrollmoment; 

Samtliga förordnade stödpersoner inkommer med kvartalsredovisning över uppdraget. 

Utförande: 

Genomgång och avstämning av inkomna kvartalrapporter. 

Resultat: 

Det framkommer brister i kvartalsredovisningen från några stödpersoner. Dessa ska 
kontaktas. 
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Process- förnyelseperspektivet 

Kontrollmoment; 

Månatliga ärendesammanställningar och statistik når samtliga aktuella verksamhetschefer, 
divisionschefer, vård- och omsorgschefer och övriga intressenter. 

Utförande: 

Avstämning att de personer som ska motta utskicken är verksamma samt att aktuella/nya 
verksamhetschefer el motsvarande finns med på sändlistorna. 

Resultat: 

Innan avstämningen av internkontroll upptäcktes det att de månatliga sammanställningarna 
inte nått aktuella mottagare under en period. Detta på grund av  tekniskt fel med anledning 
av e-postadressers byte av server. Kansliet har utsett ansvarig tjänsteman som uppdaterar 
mottagningslistorna utifrån förändringar i verksamheterna samt slumpmässigt gör 
avstämningar på att dessa sammanställningar kommit fram. 

Miljöperspektivet  

Kontrollmoment: 

Möjlighet till samåkning i samband med tjänsteresa och politiska uppdrag. 

Utförande: 

Ta del av reseräkningar för både tjänstemän och ledamöter. 

Resultat: 

Samåkning samt kollektiva färdmedel undersöks alltid i samband med resa. Reseräkningar 
visar att samåkning sällan görs i samband med politiska uppdrag. 

Ekonomiperspektiv 

Kontrollmoment: 

Inrapportering till ekonomienheten enligt anvisning och beslut. Två gånger per år sk 
verksamheten rapporteras enligt landstingets styrmodell. Detta vid delårsrapport samt 
verksamhetsberättelse. Utöver dessa tillfällen ska två kvartalsrapporteringar göras, vilka i 
huvudsak är inriktade mot ekonomiperspektivet. 

Utförande: 

Se till att aktuella inrapporteringsdatum följs. 

Resultat: 

Verksamhetsberättelsen samt kvartalsrapport inlämnade inom angivet datum i avvaktan på 
nämndes beslut. 

  



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-11 KS/2017:485 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för 
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra 
Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2017. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2017.

Av delårsrapporten framkommer att det justerade resultatet för perioden januari till och 
med augusti 2018 var ett 1 478 000 kronor. Det kan jämföras med resultatet för 
motsvarande period 2016, som då var – 81 000 kronor. Västra Sörmlands 
Räddningstjänst har ett prognostiserat justerat resultat för kalenderåret 2017 på 4 000 
kronor.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 23, 2017-

10-04
 Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-18 KS/2017:365 - 000 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFORVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Erik Bjelmrot

Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss - Utställning av Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att instämma i Regionförbundet Sörmlands, Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighets samt Landstinget Sörmlands gemensamma yttrande.

Sammanfattning av ärendet
RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att 
hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. 
Den regionala utvecklingsplanen ska fylla flera funktioner, bland annat ska den 
fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med 
länen i östra Mellansverige.

Planförslaget är nu på utställning och Regionförbundet Sörmland, Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget Sörmland har gemensamt tagit fram ett 
yttrande vilket kommunstyrelsen föreslås instämma i. 

Ärendets handlingar
 Yttrande på utställningsförslag RUFS 2050
 

Erik Bjelmrot
Avdelningschef Planering och Byggande

Beslutet skickas till:
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Akt
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Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen
Box 22550
104 22 Stockholm

Yttrande på utställningsförslag RUFS 2050

Detta yttrande har tagits fram gemensamt av Regionförbundet Sörmland, Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget Sörmland.

RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att 
hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. 
Den regionala utvecklingsplanen ska fylla flera funktioner, bland annat ska den 
fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med 
länen i östra Mellansverige. I Sörmlands samrådsyttrande påpekades behovet av att 
förtydliga förhållandet mellan Stockholm och östra Mellansverige och dess 
funktionella samband. Detta är i mycket större utsträckning gjort i 
utställningshandlingen. Utställningshandlingen är i förhållande till samrådsversionen 
även tydligare i sin disposition och ger en bättre bild av vilka aktörer som behöver 
agera för ett genomförande av planen.

Regional struktur
Den rumsliga inriktningen för Stockholmsregionen med principerna om 
kollektivtrafiknära stadsutveckling, sammanlänkande regionala stadskärnor, 
resurseffektiva system för människor och gods, sammanhängande grönstruktur och 
robust vattenmiljö samt tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer 
är en bra avvägning av de två alternativen i samrådshandlingen. Utifrån Sörmlands 
perspektiv ger en stark fördelning av bebyggelse till de regionala stadskärnorna med 
goda kollektivtrafiklägen, såväl i Stockholm som i Sörmland, förutsättningar att 
stärka helheten. Sörmland har redan idag ett stort utbyte med arbetsmarknaden i 
Södertälje. Genom att stärka Södertälje, inte bara med arbetsplatser, utan även med 
utbud inom kultur och handel kan staden komma att fungera som knutpunkt i andra 
avseenden än arbete för sitt omland. 

I utställningshandlingen ges landsbygdens rumsliga struktur ett större utrymme. Flera 
orter i Sörmland får sägas vara helt integrerade i Stockholms arbetsmarknad och har 
en tätortsnära landsbygd som växer. I plankartan finns ingen markering gällande 

http://www.region.sormland.se/
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bebyggelsestruktur utanför Stockholms länsgräns, med undantag av Uppsala. Gnesta 
ligger precis i gränsen till Södertälje kommun och Stockholms län. Orten har goda 
kommunikationer med såväl pendeltåg som regionaltåg och med ett högt 
bebyggelsetryck. Med det mycket goda kollektivtrafiknära läge som Gnesta utgör bör 
RUFS:en peka ut Gnesta som en nod, liknande Nykvarn, med utvecklingsmöjligheter 
i Södertälje kommun. Detta sett ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv samt utifrån 
den inriktning för bebyggelsen som RUFS:en anger där bebyggelseutveckling ska 
ske i goda kollektivtrafiklägen med anpassning till befintlig infrastruktur.

Det är positivt att RUFS:en nämner att kopplingar gällande grönstrukturen över 
länsgränsen mot Sörmland kan komma att behöva definieras. Det gäller även för 
andra rumsliga strukturer vilkas funktionalitet går över länsgränserna.  

Tematiska frågor
Det är bra att östra Mellansverige-perspektivet lyfts fram även i avsnittet för de 
tematiska frågorna, som t ex tillgänglighetsaspekten för kompetensförsörjning, 
utbildning och arbetsmarknad. 

I den tematiska fördjupningen för transportsystemet fastslås att systemet är ett medel 
för tillgänglighet med kollektivtrafiken som ryggrad. Utifrån ett sörmländskt 
perspektiv vill även vi betona vikten av en transporteffektiv planering, det vill säga 
en placering av samhällsviktiga funktioner i närheten av kollektivtrafikens 
knutpunkter. Ett tydligt exempel där avsaknaden av en transporteffektiv planering 
har fått negativa konsekvenser för kollektivtrafikens attraktivitet är Södertälje med 
sina många pendlare från Sörmland. Här finns ett gemensamt behov av att inleda ett 
mer strategiskt arbete för att öka möjligheterna för kollektivt resande till framförallt 
de centralt belägna arbetsplatserna i staden. 

I utställningshandlingen sägs att den främsta anledningen till kapacitetsbristen i 
järnvägssystemet idag är den så kallade getingmidjan mellan Stockholm C och 
Stockholm Södra. Sörmlands uppfattning är att det efter öppnandet av Citybanan inte 
är denna sträcka som är den främsta anledningen till kapacitetsbrist i systemet utan 
bristerna ligger nu längre ut i systemet. I uppräkningen av behov av 
kapacitetsförstärkningar saknas Västra stambanan där delen Järna-Gnesta är mest 
akut, men behoven finns principiellt för hela sträckan Flemingsberg-Hallsberg. Här 
leder trängseln redan idag till kraftigt förlängda restider såväl för regionaltåg som för 
pendeltåg. Uppräkningen bör även kompletteras med utmaningarna för kapaciteten 
på Grödingebanan. Uteblir kapacitetsförstärkande åtgärder på denna bana riskerar de 
förväntade tillgänglighetsvinsterna kopplade till Ostlänken gå om intet. 

Den internationella tillgängligheten är en utmaning för hela östra Mellansverige. Vid 
sidan av Arlanda är Skavsta som Södra porten till Stockholm en viktig del i 
Stockholms och östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Tillsammans med Ostlänken, 
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TGOJ-banan och Oxelösunds hamn har Skavsta stora möjligheter att fortsätta 
utvecklas och med det öka attraktions- och konkurrenskraften för Stockholm och 
östra Mellansverige.

Det är positivt att RUFS:en fokuserar på den sociala hållbarhetsdimensionen genom 
de tematiska fördjupningarna kring kultur och social sammanhållning. Det stärker 
Sörmland i sitt arbete med att titta på de regionala utvecklingsfrågorna ur ett 
folkhälsoperspektiv.

Genomförande
Utställningshandlingen för RUFS 2050 avslutas med meningen ”Utvecklingsarbetet 
är inte begränsat till länet utan bedrivs i en större funktionell region där många 
aktörer i hela östra Mellansverige är viktiga för utvecklingen”. Sörmland håller helt 
med om detta och understryker vikten av fortsatt samordning och samverkan i 
planering och genomförande för att tillsammans verka för hållbar utveckling i en 
tillgänglig region med god livsmiljö.
 

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Regionstyrelsen

Viking Jonsson Cristine Dahlbom
Ordförande Regiondirektör

  



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-09-19 KS/2017:461 - 381 
Tillväxt och Utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
förslaget till yttrande över nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029 och 
överlämna yttrandet till Näringsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell
plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planen kommer att beslutas av 
regeringen under våren 2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på Trafikverkets förslag till Nationell plan.

Beträffande de vägobjekt som berör oss mest kan det konstateras att väg 56, 
Katrineholm - Bie och Bie - Stora Sundby, finns med i planförslaget och redovisas 
under åren 2021-23. Detta är positivt ur Katrineholms kommuns synvinkel, men delen 
Katrineholm - Bie har tyvärr flyttats fram i förhållande till nu gällande plan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill därför, med tanke på förväntat ökade 
godstransporter från Katrineholms Logistikcentrum, starkt betona vikten av att dessa 
objekt tidigareläggs och genomförs under främre delen av planperioden.

Det är också angeläget att man för objektet väg 56, delen Stora Sundby - Kungsör, 
snarast påbörjar en Åtgärdsvalsstudie dels med tanke på de omfattande befintliga 
godsflödena, dels på investeringar i nya logistikcentra i regionen. Det är viktigt att 
även den delen av den så kallade Räta Linjen så snart som möjligt får en 
tillfredställande vägstandard.

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar även att de brister i kapaciteten på de för 
landet viktiga Västra och Södra stambanorna, som under lång tid varit uppenbara, 
äntligen har fått det genomslag i planen som tidigare efterlysts. Bristerna har med all 
tydlighet visat sig i samband med framtagande av de årliga tågplanerna. 

För Katrineholms del är det satsningen på kapacitetshöjande åtgärder mellan Hallsberg 
och Järna som är positivt och då närmast förslaget att förlägga två förbigångsspår i 
anslutning till Katrineholms Logistikcentrum men också ett liknande spår i närheten av 
Högsjö i Vingåkers kommun. Med tanke på att Trafikverkets prognoser visar på en 
ökning av tågtrafiken mellan Flen och Katrineholm med cirka 25 procent till år 2030, 
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det är av största vikt att dessa objekt 
genomförs under främre delen av planperioden.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-09-19 KS/2017:461 - 381 
Tillväxt och Utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se 

I samband med detta vill samhällsbyggnadsförvaltningen också framhålla möjligheten 
att ytterligare förbättra framkomligheten på Västra Stambanan genom utbyggnad av 
förlängningsspår och anslutningsväxel vid Katrineholms Logistikcentrum. Åtgärderna 
skulle minska störningarna vid transporter in och ut från kombiterminalen och skapa 
mer tid på tågspåren samtidigt som effektiviteten höjs för verksamheten i terminalen. 

Övriga järnvägssatsningar som påverkar Katrineholm i positiv riktning är föreslagna 
spåråtgärder samt olika trimningsåtgärder på banan mellan Flen och Eskilstuna vilket 
medför högre hastigheter och därmed minskade restider mellan våra viktiga 
pendlarorter. 

Samtliga ovan nämnda järnvägssatsningar är av mycket stor betydelse för 
Katrineholms kommun och en förutsättning för att de beslutade etableringarna på 
orten, av både statliga myndigheter och internationella företag, skall kunna genomföras 
på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Ärendets handlingar
 Bilaga 1: Utdrag ur Nationell plan
 
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell
plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planen kommer att beslutas av 
regeringen under våren 2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på Trafikverkets förslag till Nationell plan.

Förutsättningar
Katrineholm och vägsystemet

Den nationella stamvägen väg 56, Räta Linjen
Det vägsystem som ansluter till järnvägsknutpunkten Katrineholm och Katrineholms 
Logistikcentrum bildar ett stjärnmönster. Den nationella stamvägen väg 56 mellan 
Norrköping och Gävle, Räta Linjen, korsar Katrineholm och tvärförbinder 
europavägarna E4, E20 och E18. Räta Linjen har i tidigare utredningar tydligt utpekats 
som en viktig nationell vägkorridor för godstransporter och har enligt analyser gjorda 
på uppdrag av RTK (Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län) dubbla 
funktioner. Dels används Räta Linjen för mer traditionella tunga basindustritransporter 
från norr till söder, dels som länk för varutransporter söderifrån in mot 
Stockholmsregionen. En ytterligare ökning av varutransporterna på väg 56 förväntas i 
samband med att Katrineholm Logistikcentrum utökar sin verksamhet.

Det regionala riksvägnätet med väg 55 som prioritet
Det riksvägnät som tillsammans med nationella stamvägen Räta Linjen bildar 
stjärnmönstret i Katrineholm är: väg 52 som via Katrineholm förbinder Örebro med 
Nyköping, väg 55 som utgår från Norrköping med slutpunkt Uppsala via Katrineholm, 
Flen, Strängnäs och Enköping (fick av Stockholmsberedningen namnet Mälar-
diagonalen) samt väg 57 från Katrineholm till Järna via Flen och Gnesta. De nu 
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nämnda riksvägarna tillhör den regionala transportinfrastrukturplanen men bör av 
systemskäl nämnas även i detta sammanhang. Detta gäller särskilt väg 55 som 
nationellt sett blivit ett allt viktigare komplement till E4 genom Stockholm för nord-
sydliga transporter i landet. Den nationella funktionen kommer med största sannolikhet 
att förstärkas i takt med att vägen förbättras och trängseln kvarstår på genomfarterna i 
Stockholm.

Katrineholms position i järnvägssystemet

Västra stambanans roll för gods- och persontransporter
Katrineholm har en position i järnvägssystemet, där västra stambanan möter södra 
stambanan i en knutpunkt. I framtidsplaner och utredningar är västra stambanan tänkt 
att bli en central godskorridor för järnvägstransporter. Ur godssynpunkt blir västra 
stambanan för Katrineholm och Katrineholms Logistikcentrum allt viktigare och för 
övrigt kommer västra stambanan under överskådlig tid även att vara en bana som 
måste rymma fjärrtågtrafik, interregional trafik samt inte minst regional tågpendling. 

Det är av allra största betydelse, särskilt med tanke på förväntat ökande godsvolymer 
och effekter av avregleringen av persontrafiken, att västra stambanan underhålls och i 
delar kompletteras så att inte trängselproblem uppstår, vilket med all tydlighet har visat 
sig i samband med framtagande av de årliga tågplanerna där den regionala tågtrafiken 
drabbats i alltför hög grad.

Förvaltningens bedömning
Beträffande de vägobjekt som berör oss mest kan det konstateras att väg 56, 
Katrineholm - Bie och Bie - Stora Sundby, finns med i planförslaget och redovisas 
under åren 2021-23. Detta är positivt ur vår synvinkel men delen Katrineholm - Bie har 
tyvärr flyttats fram i förhållande till nu gällande plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
vill därför, med tanke på förväntat ökade godstransporter från Katrineholms 
Logistikcentrum, starkt betona vikten av att dessa objekt tidigareläggs och genomförs 
under främre delen av planperioden.

Det är också angeläget att man för objektet väg 56, delen Stora Sundby - Kungsör, 
snarast påbörjar en Åtgärdsvalsstudie dels med tanke på de omfattande befintliga 
godsflödena, dels på investeringar i nya logistikcentra i regionen. Det är viktigt att 
även den delen av den så kallade Räta Linjen så snart som möjligt får en 
tillfredställande vägstandard.

Detsamma gäller för att etapp 2 av den Östra Förbifarten i Katrineholm, delen mellan 
Heden och Strängstorp. För att få ett sammanhållet vägsystem för trafiken på väg 56 är 
det angeläget att denna sträcka planeras och byggs inom en inte allt för avlägsen 
tidshorisont. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också positivt på att det så kallade 
Stadmiljöavtalet föreslås få en kraftig höjning av anslagen för kommande planperiod. 
Avsikten med detta är att öka andelen persontransporter som sker med gång, cykel 
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eller busstrafik i städer och tätorter. Kommuner och landsting kan söka medel ur 
Stadsmiljöavtalet för åtgärder som främjar användandet av dessa trafikslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar även att de brister i kapaciteten på de för 
landet viktiga Västra och Södra stambanorna, som under lång tid varit uppenbara, 
äntligen har fått det genomslag i planen som tidigare efterlysts. Bristerna har med all 
tydlighet visat sig i samband med framtagande av de årliga tågplanerna. 

För Katrineholms del är det satsningen på kapacitetshöjande åtgärder mellan Hallsberg 
och Järna som är positivt och då närmast förslaget att förlägga två förbigångsspår i 
anslutning till Katrineholms Logistikcentrum men också ett liknande spår i närheten av 
Högsjö i Vingåkers kommun. Med tanke på att Trafikverkets prognoser visar på en 
ökning av tågtrafiken mellan Flen och Katrineholm med cirka 25 procent till år 2030, 
anser vi att det är av största vikt att dessa objekt genomförs under främre delen av 
planperioden.

I samband med detta vill samhällsbyggnadsförvaltningen också framhålla möjligheten 
att ytterligare förbättra framkomligheten på Västra Stambanan genom utbyggnad av 
förlängningsspår och anslutningsväxel vid Katrineholms Logistikcentrum. Inom ramen 
för trimningsåtgärder finns i planförlaget 1 200 miljoner avsatt för näringslivsåtgärder 
på järnväg. Det ger näringslivet möjlighet att påverka prioriteringen för att med kort 
varsel få till stånd åtgärder i järnvägsinfrastrukturen för ökad kapacitet och effektivitet. 
Åtgärderna skulle minska störningarna vid transporter in och ut från kombiterminalen 
och skapa mer tid på tågspåren samtidigt som effektiviteten höjs för verksamheten i 
terminalen.

Ytterligare åtgärder på Västra Stambanan som föreslås i planen, och som är positivt för 
Katrineholms del, är upprustning av kotaktledningssystemet mellan Järna och 
Katrineholm vilket kommer att minska risken för onödiga driftstörningar. 

Övriga järnvägssatsningar som påverkar Katrineholm i positiv riktning är föreslagna 
spåråtgärder samt olika trimningsåtgärder på banan mellan Flen och Eskilstuna vilket 
medför högre hastigheter och därmed minskade restider mellan våra viktiga 
pendlarorter. 

Samtliga ovan nämnda järnvägssatsningar är av mycket stor betydelse för 
Katrineholms kommun och en förutsättning för att de beslutade etableringarna i staden, 
av både statliga myndigheter och internationella företag, skall kunna genomföras på ett 
så framgångsrikt sätt som möjligt.

Slutligen anser samhällsbyggandsförvaltningen att det är nödvändigt med en utökad 
medelstilldelning för länet, alternativt särskilda medel, för att klara de stora 
investeringsbehov som är resultatet av beslutet att bygga Ostlänken. Beslutet får till 
följd att regionala medel används till infrastruktur i anslutning till den nya banan och 
att angelägna väginvesteringar inte kan fullföljas enligt ursprungliga intensioner.
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Östra Mellansverige

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län 
och omsluter Stockholm. I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd. 

Östra Mellansverige har en kraftig tillväxt och står för en stor del av landets produktion av 
varor och tjänster. Det leder till att godstransporterna ökar och det är många viktiga 
godsstråk som sträcker sig genom området. Här finns också flera för näringslivet viktiga 
hamnar och flygplatser. Transittrafiken mellan södra och norra Sverige är stor. Godsstråket 
genom Bergslagen är ett av landets viktigaste godsstråk både på väg och järnväg. 

För att försörja östra Mellansverige med konsumtionsvaror är logistiknäringen stor och 
många centrallager finns etablerade i området. Det finns industrier av betydelse inom tung 
verkstadsindustri, stålindustri och skogsindustri. Det finns även personalintensiva 
branscher inom den högteknologiska läkemedelsindustrin. Regionförstoringen och den 
växande befolkningen i och kring Stockholms län och Mälardalen leder till en stor 
resandeökning, främst in mot Stockholm. Många pendlar långt och reser dagligen över 
kommungränserna och det finns ett stort behov av en sammanhållen regional 
kollektivtrafik. Speciellt tydligt är det mellan Uppsala och Stockholm, men även på stråken 
norr och söder om Mälaren in mot Stockholm. En stor arbetspendling sker mellan 
Linköping Norrköping och även Västerås Eskilstuna. Pendling, särskilt på järnväg, 
förväntas fortsätta öka i de regionala stråken. Exempel på mer långväga arbetspendling är 
sträckan mellan Värmland och Dalarna till Stockholm. 

Resor kopplade till besöksnäringen är omfattande genom området till Stockholm och 
turisttrafiken till Dalafjällen från Stockholm och Mälardalsområdet.  

Flera av stråken i området är nära sammankopplade med Stockholm, men även andra delar 
av Sverige, eftersom regionen har en stor del av genomfartstrafik mellan södra och norra 
Sverige. Det finns även stråk som går på tvärs över landet och binder ihop Stockholm med 
västra Sverige, bland annat E18, E20 och Västra stambanan.  

I figur 31 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar 
åtgärder i tabellerna 23, 24 och 25 nedan. 
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Figur 31: Åtgärder i östra Mellansverige
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Stråk i regionen: 

Stråk: (Stockholm)  Uppsala (Gävle)

Stråk: (Jönköping)  Linköping (Stockholm)

Stråk: (Kalmar)  Norrköping Eskilstuna (Gävle)

Stråk: (Jönköping)  Mjölby Hallsberg/Örebro (Borlänge/Gävle)

Stråk: (Oslo, Norge)  Karlskoga Örebro Västerås (Stockholm)

Stråk: (Göteborg)  Örebro/Hallsberg Eskilstuna (Stockholm)

Stråk: (Stockholm)  Enköping (Borlänge Mora/Sälen)

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

Åtgärdsvalsstudier resulterar i ett antal åtgärdsförslag som kan bidra till att utveckla 
stråken. Tidsperspektivet är både på kort och lång sikt. Flera åtgärdsförslag blir nya 
kandidater i nationell plan eller länsplaner, men många åtgärdsförslag är mindre åtgärder 
som till exempel trimningsåtgärder. Andra åtgärdsförslag som kan bli resultatet av 
åtgärdsvalsstudier som inte är byggnadsåtgärder på järnväg är till exempel differentierad 
tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla stationer), optimering av signalsystem och kortare 
uppehåll på vändstationer. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikfält, 
signalprioritering, ändrad utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

Förslag på namngivna reinvesteringar

Tabell 23: Namngivna reinvesteringar i Östra Mellansverige under planperioden 

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas är det som planeras bli genomförda under planperiodens första 
halva. De kan komma att förskjutas i tid i händelse av ändrade prioriteringar. 

Tabell 24: Trimnings- och miljöåtgärder i Östra Mellansverige under planperioden 

# Namngivna reinvesteringar under planperioden 
A Västra stambanan, Järna Katrineholm, kontaktledning 
B Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg Örebro Frövi, kontaktledning 
C Väg 55, Strängnäsbron 
D Sala-Oxelösund, Flens övre Eskilstuna, spår 

# Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 
E Uppställningsspår Örebro S 
F Kapacitetshöjande åtgärder Uppsala 
G Stängsling Högtorpsgatan 
H Slopning av plankorsning Eggeby 
I Hastighetshöjning Eskilstuna Flen 
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Förslag på namngivna investeringar 

Sammanfattningsvis innebär förslagen ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. 
Till exempel kommer bygget av en ny stambana att inledas på sträckan Järna Linköping 
och återstående dubbelspåretapper mellan Hallsberg och Mjölby att färdigställas. Dessutom 
föreslås att en utbyggnad av järnvägen med fyrspår ska inledas mellan Uppsala och 
länsgränsen Uppsala/Stockholm. På väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 
56. Nya slussar kommer att färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få
bättre kapacitet.

Tabell 25: Namngivna investeringar i Östra Mellansverige under planperioden 

Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent  

Nedan redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 
med 10 procent. I kapitel 8.3.6 beskrivs hur urvalet skett.  

Tabell 26: Ytterligare namngivna investeringar i Östra Mellansverige vid utökad ram 

                                                             

95 Det förutsätts att överenskommelser tecknas med kommunerna om bostadsåtaganden 

# Namngivna investeringar under planperioden 
1 Uppsala, plankorsningar 
2 Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna Linköping 
3 Kardonbanan till Händelö 
4 Rv 56 Kvicksund Västjädra 
5 E22 Förbi Söderköping 
6 Väg 56 Bie St Sundby (Alberga), Räta linjen 
7 Hallsberg Degerön, dubbelspår, etapp 1 (pågående) 
8 Godsstråket Hallsberg Åsbro, dubbelspår 
9 Rv 50 Askersund Åsbro (pågående) 
10 Rv 50 Medevi Brattebro (inkl. Nykyrka) 
11 Godsstråket Jakobshyttan Degerön, dubbelspår 
12 Godsstråket Dunsjö Jakobshyttan, dubbelspår 
13 E18 Köping Västjädra, kapacitetsbrister 
14 Strängnäs Härad, dubbelspår (pågående) 
15 Rv 70 Enköping Simtuna (pågående) 
16 Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala länsgränsen Stockholm)95 
17 Laxå, bangårdsombyggnad 
18 Heby, mötesspår 
19 Högsjö västra, förbigångsspår 
20 Katrineholm, förbigångsspår 
21 Rv 56 Sala Heby 
22 Rv 56 Katrineholm Bie 
23 Frövi, bangårdsombyggnad 
24 Södertälje sluss, Mälaren (pågående) 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent 

Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro 
E22/E4 Tvärförbindelse i Norrköping 
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Tabell 27: Utpekade brister i Östra Mellansverige 

Utpekade brister 
Stockholm riksgränsen Oslo, kapacitetsproblem och långa restider 
Linköping Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider 
Bergslagen Oxelösund, kapacitets- och bärighetsbrister Malmtransporter 
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HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Samrådsredogörelse 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för att utöka befintlig industrifastighet.  
 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning 
med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna 
i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. 
 
Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen har i samband med remiss av 
behovsbedömningen gjort samma bedömning som kommunen. Det vill säga att detaljplanen inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan. I avsnitt Konsekvenser av planens genomförande 
redovisas konsekvenser ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 
 
PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet ligger i tätorten Valla, ca 12 kilometer öster om Katrineholm och angränsar till 
Storgatan i norr och järnvägsspåret i söder. Den östra delen av planområdet är bebyggt med 
industribyggnader och den västra delen består huvudsakligen av grönyta.  
Området omfattar ca 2,5 hektar (25 000 m²). 
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                 Orienteringskarta. 
Markägoförhållanden 
Marken ägs delvis av Valla Däck AB och delvis av Katrineholms kommun. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900. 
 
Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för fastigheten Tröskmaskinen 10 m.fl., Valla, Katrineholms kommun, i syfte att 
möjliggöra utbyggnad av industrifastighet.  
 
Översiktsplan 
Genomförande av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030, 
Katrineholms kommun – del landsbygd. I översiktsplanen är planområdet utpekat som lämpligt 
för verksamheter. 
 
Detaljplan 
Inom planområdet gäller tre olika detaljplaner. De delar av dessa detaljplaner som finns inom 
planområdesgränsen för denna detaljplan kommer att ersättas med bestämmelserna från denna 
detaljplan när den vinner laga kraft. Detaljplanerna är från 1964, 1924 respektive 1957. Dessa 
detaljplaner tillåter att marken används för gatuändamål samt industriändamål. 
 
Beviljat bygglov 
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I den västra delen av planområdet har ett bygglov för en lagerlokal beviljats baserat på gällande 
detaljplanen och byggnaden uppförts. Bygglovet är beviljat baserat på detaljplanen från 1924. 
 

 
 

Placering för den senast uppförda byggnaden 
 

 
 
Riksintresse 
Planområdet berör inga riksintressen. 
 
Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är utförd enligt checklista. Det bedöms att genomförandet av planen inte 
kommer att innebära en betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4 § och därmed 
anses det inte vara aktuellt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § MB. 
Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens 
uppfattning. Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen 
i sitt yttrande, daterat den 4 juni 2016, framföra följande inför det fortsatta planarbetet: 
 

• Riksintressen: Planområdet ligger i anslutning till järnvägen som är av riksintresse. 
• Risk för olyckor – farligt gods: Järnvägen intill planområdet utgör transportled för farligt 

gods och riktlinjerna om skyddsavstånd bör särskilt beaktas. En riskanalys ska utföras 
om rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas för att säkerställa om det krävs 
särskilda skyddsåtgärder.  

• Kulturmiljö – fornlämningar samt hälsa och säkerhet – markföroreningar, har 
länsstyrelsen inget att erinra.  

 
 
Förenlighet med Miljöbalken 
Planen överensstämmer med intentionerna i utställningsförslag till översiktsplan 2030, 
Katrineholms kommun – del landsbygd. Valla är en av kommunens utvecklingsorter där en 
central strategi är att förtydliga och utveckla ortens befintliga strukturer. Föreliggande detaljplan 
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befrämjar tillskapandet av upp till 20 nya arbetsplatser och skapar goda förutsättningar för ett 
lokalt näringsliv i utveckling.  
 
Planen bedöms vara i enlighet med grundläggande bestämmelser i miljöbalken gällande 
hushållningen med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas 
inom planområdet. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Vegetation 
Området är till största del schaktat och utfyllt och det finns lite vegetation inom planområdet. 
Närmast Storgatan växer emellertid några träd. Området bedöms ha låga naturvärden, dock har 
växtligheten en viktig betydelse för upptag av dagvatten.  

 

 
 

Vy mot planområdet. 
 
Planen syftar till att skapa förutsättningar för att utöka den gällande markanvändningen inom 
fastigheten Tröskmaskinen 10 västerut. Förutsättningarna skapas genom att ianspråkta 
oexploaterad mark. 
 
Markförhållanden 
Marken inom planområdet har enbart små nivåskillnader och har förberetts för framtida 
byggande genom markarbeten. Planområdets södra del utgör delar av en slänt ner mot 
järnvägen. Slänten fungerar som en skyddande barriär mot fysiska skador i samband med en 
eventuell urspårningsolycka på järnvägen enligt framtagen riskanalys. Slänten är cirka 2 meter 
hög. 
 
Bebyggelse 
Norr om och öster om planområdet dominerar villabebyggelse. Söder och väster om 
planområdet finns främst odlingsmark och enskilda bostäder eller gårdar. 
 
Planen tillåter uppförande av byggnader för verksamheter med högsta tillåtna nockhöjd om 11 
meter. Verksamhetsetablering ska ske i enlighet med planbestämmelserna för området.  
Prickad mark får inte bebyggas. 
 
Gator och trafik 
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Befintlig fastighet har idag in- och utfart från Storgatan och planen föreslår att det förblir så i 
framtiden. För interntrafik inom området rekommenderas, ur trafiksäkerhetssynpunkt, en 
tillfartsväg till planområdet som ansluter till befintlig grusväg längs järnvägen. 
 
I enlighet med översiktplan 2030 – del landsbygd reserveras mark vid västra planområdets 
gräns för en framtida väganknytning över järnvägen till södra Valla. Vägutbyggnaden syftar till 
att avleda tung trafik från centrum samt avlasta järnvägsbron i öster.  
 
Parkering ska ske på kvartersmark. 
 
Kollektivtrafik 
Området är anslutet till kollektivtrafik. I närområdet stannar buss 683 som trafikerar Katrineholm-
Valla-Floda-Knecktbacken (cirka två turer per timme under vardagar). Buss 700 och 780 
trafikerar Flen-Sköldinge-Valla-Katrineholm cirka två gånger per timme under vardagar samt en 
gång varannan timme under lördagar, söndagar och övriga helgdagar.  
 
Service 
Inom en radie av cirka 500 m finns kommunal service i form av skola, bland annat Valla skola 
Flodafors-Sköldinge, samt äldreboendet Vallgården. Valla sporthall finns i närområdet. Ett 
mindre utbud av offentlig och kommersiell service återfinns i Valla och större handelsmöjligheter 
kan erbjudas i anslutning till Katrineholms centrum. 
 
Kulturmiljö/fornlämningar 
Inom planområdet finns ingen känd fornlämning. Cirka 50 meter norr om planområdets gräns, på 
en grönyta samt med en villatomt mellan planområdet och det finns ett gravfält bestående av 
rundstenssättningar. Cirka 100 meter nordväst om planområdet har lämningar, i form av verktyg, 
påträffats. 
 
Förorenad mark 
Det finns ingen kännedom om förorenad mark inom planområdet. Med hänsyn till 
verksamhetens art förväntas planen inte medföra någon markförorening. Viktigt är att tvättvatten 
omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. 
 
Markradon 
Planområdet omfattas enligt kommunens översiktliga kartering inte av någon förhöjd risk för 
markradon. 
 
Geotekniska förutsättningar 
Någon geoteknisk undersökning av områdets grundförhållanden har inte utförts. 
 
Jorden i planområdet utgörs av sandig morän och glacial lera. De delar av detaljplanen som 
ännu inte är bebyggda, men som planeras att bli bebyggda genom detaljplanen finns 
huvudsakligen på sandig morän. Den senast uppförda byggnaden står även den på sandig 
morän. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är uppförd på glacial lera. Jordlagret är 
uppskattat till att vara mellan 3-10 meter mäktigt inom planområdet.  Uppgifterna om 
jordartslagrena är hämtade från SGU:s övergripande jordartskartering. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att marken som ännu inte har bebyggts inom 
detaljplanen har tillräcklig stabilitet för den bebyggelse som planeras. Dagvatten ska 
omhändetas inom planområdet så att okontrollerade vattenmassor inte riskerar att underminera 
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slänten ner mot järnvägen. Av denna anledning har kvartersmark inom planområdet reserverats 
för omhändertagande av dagvatten. 
 
Hälsa och säkerhet 
Risker 
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnväg som utgör transportled för farligt gods. 
Sannolikheten för att en olycka med farligt gods skulle inträffa är låg men vid en eventuell olycka 
kan allvarliga konsekvenser uppstå. Uppsatta riktlinjer för rekommenderade skyddsavstånd till 
transportleder för farlig gods bör följas ur säkerhetssynpunkt. Länsstyrelsen rekommenderar ett 
minsta skyddsavstånd om 30 meter mellan järnväg och småindustribyggnation för att reducera 
samhällsrisken. Planen föreslår att området 0-30 meter från används för förvaringsändamål och 
lager ur säkerhetssynpunkt.  
 
En riskbedömning har tagits fram av konsult (Firetech Engineering). Detta på grund av 
planområdets närhet till västra stambanan. Riskbedömningen utreder risker med avseende på 
farligt gods som transporteras på järnvägen samt riskerna för mekaniska skador i samband med 
en eventuell urspårning.  
 
Risken för mekanisk skada i samband med en eventuell urspårning kommer inte vidare att 
beaktas i arbetet med denna detaljplan. Detta på grund av att planområdet ligger flera meter 
ovanför järnvägen och att detta på ett betydande sätt kommer minska riskerna för mekaniska 
skador. Risken för att en urspårad järnvägsvagn ska hamna mer än 15 meter från spåret 
inträffar, statistiskt sett, vid 4 % av alla urspårningar med godståg respektive vid 2 % av alla 
urspårningar med persontåg. Konsulten som tagit fram riskutredningen menar att risker kopplat 
till mekaniska skador i samband med en eventuell urspårning inte bedöms som relevant att 
undersöka mer ingående. Motiveringen för bedömningen är att nivåskillnaderna mellan 
järnvägen och planerad bebyggelse påtagligt minskar riskerna för mekanisk skada i samband 
med en eventuell urspårning. 
 
Av säkerhetsskäl ska flera utrymningsvägar från de delar av fastigheten som är närmast 
järnvägen finnas. Kravet om utrymningsvägar säkerställs genom att passager från den delen av 
planområdet som ligger närmast järnvägen och den motsatta sidan är reglerade som prickmark i 
plankartan. 
 
I plankartan finns egenskapsbestämmelser som reglerar fasadmaterial och ventilationslösningar 
för byggnader närmare än 30 meter från järnvägen. Bestämmelserna medför att fasadmaterial 
som inte är antändbara måste väljas samt friskluftintag inte får ordnas i riktning mot järnvägen. I 
plankartan har bestämmelsen införts för att minska risken för personskador om en olycka sker 
på järnvägen. Länsstyrelsen rekommenderar att verksamheter, i likhet med de som kommer 
tillåtas inom planområdet, planeras på ett avstånd av minst 30 meter från transportleder för 
farligt gods. Enligt Länsstyrelsen kan verksamheter tillåtas närmare än 30 meter, om särskilda 
åtgärder vidtas för att minska riskerna förknippade med närheten till transportlederna för farligt 
gods.  Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bestämmelserna om ventilation, 
fasadmaterial och utrymningsvägar medför att planområdet blir säkert för verksamheter. 
 
Buller 
Buller från järnvägen förekommer i samband med varje passerande tåg, trots nivåskillnaden 
mellan järnvägen och planområdet. Marken tillåts av den anledningen och övriga risker kopplat 
till närheten till järnvägen inte att inrymma känslig markanvändning. 
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Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp 
Den östra delen av planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Den 
västra delen av planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Vid 
enbart utbyggnad av lager i den västra delen av planområdet är ytterligare dragning av vatten- 
och avlopp inte nödvändigt att ordna. Om anslutning av vatten och avlopp behöver ske till den 
västra delen av planområdet görs det enligt gällande regler för anslutning utanför 
verksamhetsområdet. Ledningsområden säkras med u-områden på plankartan. 
 
Dagvatten 
Detaljplanen innebär att obebyggd mark omvandlas till en hårdgjord yta. Det finns två 
dagvattenledningar som går genom planområdet. Dagvattenledningarna inom området är idag 
underdimensionerade. Ledningsområdet för den östra dagvattenledningen säkras med ett u-
område i plankartan. Ansökan om ledningsrätt görs hos Lantmäteriet. Den östra 
dagvattenledningen kommer inte att skyddas med ett u-område. Detta eftersom en byggnad 
redan uppförts på delar av den. Läggs ett u-område ut för den del av dagvattenledningen som 
inte täcks av en byggnad, ledningen går sönder och inte kan lagas förblir marken som utgörs av 
ett u-område ej byggbar. Dagvattnet från planområdet ska hanteras genom lokal infiltration eller 
fördröjning. Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten när den exploaterats inte avleder mer än 
maxlödet från den oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för ett 
tioårsregn. På plankartan finns mark utpekad för infiltration av dagvatten.  
 
El och värme 
Bredband, fjärrvärme och el finns framdraget till området. Ledningsområden säkras med u-
områden på plankartan. 
 
GENOMFÖRANDE 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Exploatören kommer köpa mark som enligt gällande detaljplaner delvis utgörs av allmän 
platsmark. När detta planförslag vinner laga kraft kommer en del av fastigheten som tidigare var 
allmän platsmark att bli kvartersmark. Fastighetsåtgärder kommer att vidtas inom planområdet. 
Detta så att exploatören kan köpa och bebygga den fastighet som bildats. 
 
Kommunen bekostar fastighetsregleringen som krävs för att exploatören ska kunna köpa 
marken som ägs av kommunen inom planområdet. 
 
Eventuella ledningsrätter inom planområdet bekostas av ledningsägarna. 
 
Tekniska frågor 
Fastigheten Tröskmaskinen 12 inrymmer en nätstation. Detaljplanen tillåter användningen E – 
Teknisk anläggning inom Tröskmaskinen 12. Till och från denna fastighet är många ledningar 
dragna. U-områden i plankartan redovisar vart befintliga allmännyttiga ledningar finns samt vart 
eventuella omdragningar av ledningar får ske. 
 
Det finns kablar för internet och telefoni inom planområdet. Där dessa kablar korsar 
kvartersmark finns u-områden utmarkerade i plankartan. Där kablar för internet och telefoni 
korsar allmän platsmark (inom den del av Storgatan som detaljplanen avser) är inte något 
specifikt u-område utmarkerat. 
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Arbetet med att flytta en fjärrvärmeledning och en fiberkabel som finns under byggrätterna i den 
västra delen av planområdet pågår parallellt med framtagandet av detaljplanen. I plankartan 
finns u-områden som pekar ut mark som ska inrymma dessa ledningar 
 
En starkströms- och en signalkabel finns under en befintlig byggnad i den östra delen av 
planområdet. Arbetet med att flytta dessa ledningar pågår parallellt med planarbetet. U-områden 
i plankartan pekar ut vart de nya kablarna får grävas ned. 
 
I den västra delen av planområdet finns en dagvattenledning. Dagvattenledningen korsar 
planområdet och skyddas med ett u-område i plankartan. 
 
Ytterligare en dagvattenledning korsar den östra delen av planområdet. På denna ledning står 
idag en byggnad. U-områdena på plankartan kan inrymma en ny dagvattenledning om ledningen 
under byggnaden behöver flyttas. 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Planförslaget tillåter att obebyggd men bearbetad mark kan bebyggas. Ny bebyggelse 
lokaliseras i anslutning till befintlig infrastruktur för en effektiv hushållning med ekonomiska 
resurser och naturtillgångar. Boendes utsikt kan komma att påverkas till följd av uppförande av 
bebyggelse enligt planförslaget. Bebyggelse enligt planförslaget kommer om den förverkligas att 
fungera som en skyddande barriär mot risker vid och störningar från järnvägen för boende. 
  
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:   
 
Samråd……………………..2017:2 
Granskning…………………2017:3 
Antagande …………………2017:4 
Laga kraft ………………….2017:4 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören svarar för genomförandet av planen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av kommunen. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Ledningsomläggningar inom planområdet bekostas av ledningsägare, exploatör och kommun 
enligt överenskommelser. 
 
SÄRSKILD HÄNSYN UNDER BYGGSKEDE 
I utbyggnadsskedet ska en god trafikmiljö säkerställas i anslutning till planområdet. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 10 augusti 2017 
 
 
Jonatan Faijersson   Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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Dnr: PLAN.2016.10 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
tillhörande  
 
Detaljplan för kvarteret Tröskmaskinen 10 m.fl.,  
fastigheterna Tröskmaskinen 10, 12 samt Sköldinge-Valla 2:146, 1:18 & S:1 
Katrineholms kommun 
 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-09-20 
 
 
 
SAMRÅDETS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 10 augusti till 30 augusti 2017. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset 
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida.  
 
Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 10 augusti 2017.  
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här 
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 
1 Sörmlands museum 2017-08-14 
2 Kommunstyrelsen 2017-08-17 
3 Vattenfall Eldistribution AB 2017-08-25 
4 Villaägarna Västra Sörmland 2017-08-30 
5 Tekniska verken 2017-09-01 
 
 
Yttranden med synpunkter 

 
6 Västra Sörmlands räddningstjänst   2016-08-21 

VSR har inget att invända mot föreslagen detaljplan under förutsättning att utförd riskanalys 
beaktas under uppförandet av vidare byggnation inom området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Plankartan innehåller bestämmelser som reglerar i enighet med rekommendationer från den 
utförda riskanalysen.    
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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7 Sörmland Vatten och Avfall 2017-08-28 
 
Efter granskning av planförslaget har vi några synpunkter. 
 
Förtydligande under teknisk försörjning, den västra delen av området ligger inte inom 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Blir det annan verksamhet än lager i framtiden så 
får de ansluta enligt gällande regler utanför verksamhetsområdet. 
 
Om man tillåter skärmtak över u-områden, vem bekostar flytt av dessa när ledningar behöver 
lagas eller bytas? 
 
Den befintliga dagvattenledningen i östra delen av planområdet behöver också skyddas med 
u-område. 
 
Under avsnittet dagvatten kompletteras texten med att det ska fördröjas så att inte 
fastigheten avleder mer än motsvarande maxflöde från den oexploaterade 
fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska dimensoneras för ett tioårsregn.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Ett förtydligande om verksamhetsområdet för vatten och avlopp i den västra delen av området 
har lagts till i planbeskrivningen. 
 
Bestämmelserna för skärmtaket regleras så att den måste vara minst 4,5 meter högt. Detta så 
att arbete med ledninggar ska vara möjlig att genomföra under skärmtaket. Passagerna med u-
områden kommer användas för lastning ock lossning av skrymmande gods. Detta bidar till att 
området måste vara tillgängligt för stora fordon. Kostnader för nedmotering av skärmtak 
regleras i en eventuell ledningsrätt som skapas inom u-området. Detta förutsätter att 
ledningsrätter skapas för de ledningar som finns eller kommer att finnas inom u-områdena. 
Om det ska bildas en ledningsrätt ovanpå Sörmland vattens dagvattenledning bör arbetet med 
förättningen i sådana fall påbörjas innan detaljplanen antas. 

 
Den östra dagvattenledningen kommer inte att skyddas med ett u-område. Detta eftersom en 
byggnad redan uppförts på delar av den. Läggs ett u-område ut för den del av 
dagvattenledningen som inte täcks av en byggnad, ledningen går sönder och inte kan lagas 
förblir marken som utgörs av ett u-område ej byggbar. Det finns u-områden på plankartan 
som kan användas om ledningen behöver läggas om. 
 
Motivering till varför den östra dagvattenledningen inte skyddas i planen har lagts till i 
planbeskrivningen. Information om dimensionerering, fördröjning och maxflöde från 
fastigheten har lagts till i planbeskrivningen. 
 

8 Trafikverket 2017-08-28 
Trafikverket är väghållare för väg 678, Katrineholmsvägen/Storgatans sträckning västerut, 
som gränsar till verksamhetsområdet. I likhet med vad som framgår av planbeskrivningen 
anser Trafikverket att befintliga anslutningar till väg 678 ska nyttjas för hela 
verksamhetsområdet. Trafikverket anser utifrån detta att utfartsförbudska införas i resterande 
delar mot den allmänna vägen. Plankartan bör kompletteras i detta avseende. 
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Inga dräningeringsledningar, eller andra typer av ledningar som medför bortforsling av 
vatten, får ha sina utsläpp mot spårområdet då tillkommande vatten kan påverka 
järnvägsanläggningens stabilitet. 
 
Trafikverket har i övrigt inget att invända mot planförslaget. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Utfartsförbud ordnas i plankartan längs de delar av Storgatan som angränsar till 
kvartersmarken inom planområdet och som i dagsläget inte utgörs av utfarter eller kommer 
bli utfarter. 
 
En ny in- och utfart kommer att tillåtas väster om korsningen mellan Katrineholmsvägen och 
Storgatan. Denna utfart blir mot en enskild väg. 
 
Det finns mark på plankartan som är avsatt för infiltration av dagvatten. Detta område är 
avsett för upptagning och infiltration av dagvatten från den obebygda delen av planområdet. 
  

9 Sockenrådet, PRO och Hembygdföreningen  2017-08-30 
Sockenrådet i Valla Sköldinge, PRO Valla och Hembygdsföreningen i Lerbo, Sköldinge och 
Valla har med stor förvåning tagit del av detaljplanen Tröskmaskinen. 
 
I Översiktsplanen pekar förvaltningen ut två saker som berör Tröskmaskinen- möjligheten för 
Valla Däck att expandera sin verksamhet och den framtida vägen som kommer att leda 
trafiken förbi de centrala delarna av Valla. 
 
Detaljplanen har enbart behandlat den ena av de två föreslagna detaljplaneändringarna för 
Tröskmaskinen 10 och tar detaljplanearbetet i två steg – mark för utbyggnaden av industrin 
och hänskjuter frågan om vägen på senare arbete. 
 
Vi anser att det är viktigt att Valla däck får mark att expandera 
 
Vi anser det dock synnerligen olyckligt att man bryter ut delar av kvarteret Tröskmaskinen 10 
och tar detaljplanearbetet för Tröskmaskinen i två steg- Det måste innebära både fördyringar 
och merarbete och känns obegripligt. 
 
Den nuvarande järnvägsbron i Valla är från 40 talet och uppfyller inte de krav kan man kan 
stäl1a på en modern järnvägsbro trots otaliga reparationer och försök att få den att fungera för 
skolbarn, gående, cyklar, bilar och tung trafik med släp. 
 
Järnvägen delar dessutom Valla i två delar och vid en allvarlig olycka på järnvägsbron 
kommer en stor del av Valla att bli avstängd. Den alternativa tillfartsväg som står till buds är 
över Stenta/Nyköpingsvägen, en omväg på ca 13-15 kilometer. 
 
Ur ett säkerhetsperspektiv är detta inte acceptabelt. 
 
Under lång tid har även befolkningen och föreningar i Valla påpekat att den tunga trafiken går 
rakt igenom samhället med betydande olägenheter och fara för oskyddade trafikanter. 
Trafiken kommer från Stentavägen med timmertransporter, lastbilar med släp och även 



Granskningshandling 
4(7) 

frekvent jordbruksmaskiner. Alla dessa kör över järnvägsbron som också är skolväg för 
många barn. 
 
Att i detta läge bara behandla och ställa ut halva det förslag som finns i Översiktsplanen för 
tröskmaskinen finner vi djupt olyckligt. Vi anser att detaljplaneförslaget bör skickas tillbaka 
till tjänstemannabordet och en ny upprättas där man tar med alla förändringar som är 
planerade i översiktsplanen för kvarteret Tröskmaskinen. I denna detaljplan ska den nya 
förbifarten ritas in. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Förbifarten som föreslås i kommunens översiktsplan kommer inte att tas med i arbetet med 
denna detaljplan. Just nu finns inga utbyggnadsprojekt för en ny järnvägsbro, vilket innebär 
att exakt läge och utformning inte har utretts. Därför kan inte ett reservat ordnas genom 
detaljplanen. Den här planen hindrar dock inte att det sker i framtiden. Förvaltningen ser 
positivt på att det finns växande företag i Valla och företagen inom planområdet behöver på 
kort sikt ta mer mark i anspråk för att utöka verksamheten. Av den anledningen prioriteras i 
sammanhanget utveckling av verksamheter inom planområdet framför planer på att ordna en 
ny förbindelse över järnvägen.  
 

10 Lantmäteriet 2017-08-28 
Planförslaget innebär att flera förrättningar behöver genomföras. Bland annat kan det finnas 
behov av fastighetsreglering. 
 
I planen finns mark avsatt som allmän platsmark, väg, med kommunalt huvudmannaskap. För 
att genomföra planen behöver därför mark överföras till en av kommunen ägd fastighet. 
Vägmarken ligger till viss del inom en samfällighet, Sköldinge-Valla s:l. Detta innebär att 
kommunen har rätt att lösa in området från Sköldinge-Valla s:l och även skyldighet att lösa in 
detta om delägare i samfälligheten begär det. 
 
Inom området finns markreservat avsatta för allmännyttiga underjordiska ledningar. Ansökan 
om att bilda ledningsrätt kan göras hos Lantmäteriet för att trygga rätten för eventuella 
ledningar. Alternativt kan detta lösas med avtalsservitut.  
 
Det står att exploatören ska bekosta genomförandet av planen. Gäller det all typ av 
fastighetsbildning och ledningsrättsförrättningar. Det är av stor vikt att vara tydlig med vem 
som ska ta initiativ till och bekosta framtida lantmäteriförrättningar.  
 
Lantmäteriet vill också upplysa om att förrättning pågår i västra delen av planområdet 
(fastigheten Sköldinge-Valla 2:146). 
 
I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Gränser för markanvändningen och omfattningen för delar av planområdet har valts med 
hänsyn till fastighetsgränserna som blir aktuella efter att den pågående förrättningen för 
fastigheten Sköldinge-Valla 2:146 är klar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerats om samfälligheten och är positiv till 
möjligheterna kring den som ges genom förlaget för detaljplanen. 
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Förtydliganden som efterfrågats om ansvar för genomförande har lagts till i 
planbeskrivningen, under avsnittet Fastighetsrättsliga frågor. 
 
 

11 Länsstyrelsen 2017-09-05 
Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Syftet med 
planen är att möjliggöra utökning av befintlig verksamhet. 
 
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Trafikverket. 
 
Under samrådet ska länsstyrelsen bevaka och samordna statens intressen och ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka de frågor som i ett senare 
skede kan leda till att länsstyrelsen överprövar planen i enlighet med 11 kap. 10§ PBL. 
Länsstyrelsen ska vid samrådet 
 
• verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, 
• verka för att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs, 
• se till att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• se till att mellankommunala intressen samordnas 
• se till att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till hälsa eller 

säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL 
 
Risk för olyckor – farligt gods 
Planförslaget möjliggör verksamheter inom 30 meter från järnvägen. Detta är en 
markanvändning som, enligt Länsstyrelsens vägledning, bör ligga minst 30 meter från 
transportled för farligt gods. Med beaktande av att skyddsbestämmelser har införts som 
säkerställer obrännbart fasadmaterial och placering av ventilationsintag bedömer 
Länsstyrelsen att föreslagen markanvändning blir lämplig. 
 
Risk för olyckor – trafiksäkerhet 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkt avseende utfartsförbud mot väg 678. 
 
Länsstyrelsens upplysningar/synpunkter enligt annan lagstiftning 
 
Kulturmiljölagen 
Länsstyrelsen har ur fornlämningssynpunkt inget att erinra. Det är bra att planen innehåller en 
uppgift om att fornlämning finns närområdet utanför planområdet, strax norr om Storgatan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Utfartsförbud ordnas i plankartan längs de delar av Storgatan som angränsar till 
kvartersmarken inom planområdet och som i dagsläget inte utgörs av utfarter eller kommer 
bli utfarter. 
 
Omgivande fornlämningar beskrivs nu i planbeskrivningen, under avsnittet 
Kulturmiljö/fornlämningar. 



Granskningshandling 
6(7) 

12 Skanova  2017-08-31 
Skanova har markförlagda kablar på fastigheten. Utmed fastighetens nordöstra sida ligger 
dessutom rör för fiberkabel. Det är viktigt att dessa hanteras varsamt om flyttning krävs. 
 
I många fall kan eventuellt ledningarna skrotas då kunderna inte längre finns kvar. Kontakt 
tas med Skanova för ev. borttagande av befintliga ledningar. 
 
Om undanflyttningsåtgärder krävs förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 
Förvaltningen har tagit del av framförda synpunkter 
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ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 
 
Planbeskrivning 

• Ett förtydligande om verksamhetsområdet för vatten och avlopp har lagts till i 
planbeskrivningen 

• Informationen om dimensionerering, fördröjning av dagvatten och maxflöde från 
fastigheten har lagts till i planbeskrivningen 

• Motivering till varför den östra dagvattenledningen inte skyddas i planen har lagts till i 
planbeskrivningen.  

• Förtydliganden om vem som ska bekosta fastighetsåtgärder har gjort 
• Omgivande fornlämningar beskrivs nu i planbeskrivningen, under avsnittet 

Kulturmiljö/fornlämningar. 
 
Plankarta 

• Till bestämmelsen för skärmtak har det lagts till att det måste vara minst 4,5 meter högt 
• Utfartsförbud har lagts in på de delar av fastigheterna som löper längs med Storgatan och 

som i dagsläget inte är utfarter mot gatan eller avses att bli utfarter 
 
I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 20 september 2017 
 
 
 
 
Jonatan Faijersson   Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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SAMHÄLLSBYGGNADSSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:498 - 215 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Lars-Herman Larsson

Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps 
Förvaltning AB avseende fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i 
Katrineholm 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och 
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för 
fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till centrumverksamhet, inom 
del av kvarteret Alen, fastigheterna Alen 6-7 och Alen 10-15, Katrineholm, har 
antagits av Katrineholms bygg- och miljönämnd den 14 juni och vunnit laga kraft den 
14 juli 2017. 
Detaljplanen har upprättats efter samråd mellan kommunen och Sjötorps Förvalting 
AB som exploatör enligt markanvisning godkänd av Katrineholms kommunstyrelse 
den 26 november 2014.  
Exploateringen omfattar ett flerfamiljshus med ca 32 lägenheter, motsvarande ca 2 660 
BTA, och ska genomföras av exploatören i enlighet med upprättad detaljplanen, med 
plankarta med bestämmelser och planbeskrivning samt de underlag som tagits fram till 
detaljplanen. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor i 
ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal.
Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna. 
Enligt köpeavtalet förvärvar Sjötorps Förvaltning AB från kommunen de åtta 
fastigheter, om sammanlagt ca 1 460 kvm, inom kvarteret som enligt detaljplanen ska 
utgöra kvartersmark för flerfamiljshus. I enlighet med tidigare värdering har 
köpeskillingen överenskommits till 3 325 000 kronor. I övrigt omfattar köpeavtalet 
sedvanliga villkor.
Både exploateringsavtal och köpeavtal förutsätter för giltighet att de godkänns av 
kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar
 Upprättat exploateringsavtal
 Upprättat köpeavtal
 

Lars-Herman Larsson 
Senior Advisor

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringschefen, Akt
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:499 - 215 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Lars-Herman Larsson 

Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps 
Förvaltning AB avseende del av fastigheten Djulö 2:3, 
Djulö Backar, Katrineholm 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och 
delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för 
fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. 
Katrineholm, antogs av Katrineholms kommunfullmäktige den 25 januari 2017, och 
har vunnit laga kraft den 27 mars 2017.
Del av de byggrätter som detaljplanen ger möjligheter till ska utvecklas av Sjötorps 
Förvaltning AB. Grunden för det anges i det markanvisningsavtal som parterna 
tidigare upprättat och som godkänts av kommunstyrelsen den 30 november 2016. 

Exploateringen omfattar två flerfamiljhus med sammanlagt 30 lägenheter, motsvarande 
ca 2 400 BTA, och ska genomföras av exploatören i enlighet med lagakraftvunnen 
detaljplan. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor  i 
ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal.

Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna. 
Enligt köpeavtalet förvärvar Sjötorps Förvaltning AB från kommunen de båda 
markområden, om sammanlagt ca 3 900 kvm, som enligt detaljplanen ska utgöra 
kvartersmark för flerfamiljshus. Efter värdering har köpeskillingen överenskommits till 
3 240 000 kronor. I övrigt omfattar köpeavtalet sedvanliga villkor.

Både exploateringsavtal och köpeavtal förutsätter för giltighet att de godkänns av 
kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar
 Upprättat exploateringsavtal
 Upprättat köpeavtal
 
Lars-Herman Larsson 
Senior Advisor

Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringschefen, Akten
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Therese Lindgren

Kommunstyrelsen

Grönplan Katrineholms stad
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Grönplan Katrineholms stad ska sändas ut 
på samråd under perioden från den 16 november 2017 till den 31 januari 2018.

Sammanfattning
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och 
större parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna 
tätbebyggd, och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till 
rekreationsvänlig natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och 
förtätas i förhållandevis hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga 
bort gröna miljöer som är värdefulla för katrineholmsbor, djur och växter. 

Grönplanen är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar 
utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge 
en samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och 
omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart och 
attraktivt sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska och 
rekreativa värden. Den anger vision, mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda 
arbetet mot en stärkt grönstruktur. 

Ärendets handlingar
 Grönplan Katrineholms stad, samrådshandling

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Grönplan för 
Katrineholms stad. Grönplanen ger en översiktlig bild av stadens grönstruktur; av de 
offentliga gröna miljöerna, parkerna och naturen i och omkring staden, och hur den 
kan utvecklas till år 2030. Grönplanen är ett vägledande inriktnings-och 
planeringsdokument.  

Syfte
Syftet med Grönplanen är att ge en samlad bild över den grönstruktur som natur och 
parker bildar i och omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas 
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på ett hållbart sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska 
och rekreativa värden. Den är långsiktig och avsedd att fungera som ett 
planeringsstöd vid utvecklingen av staden och vid investeringar och skötsel av 
stadens grönska. 

Processen
Beslutet om att ta fram grönstrukturplan togs den 17 november 2014, i samband med 
antagandet av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden (se sidan 74). 
Projektet är delvis finansierat med statliga medel för naturvårdssatsningar (s.k. 
LONA-bidrag). Ekologigruppen har upphandlats för att genomföra arbetet. 

Grönplanen bygger på en kartläggning av grönområdenas sociala och rekreativa 
värden (baserad på intervjuer med och enkäter till katrineholmsbor, en s.k. 
sociotopkartering) och en inventering av naturvärdena, ekologiskt sett.   

Samrådsförslaget av Grönplan Katrineholms stad planeras att vara ute på samråd från 
16 november 2017 till 31 januari 2018. Under samrådstiden kommer förslaget att 
ställas ut på kommunens bibliotek, presenteras på kommunens nämnder och 
presenteras för allmänheten vid lämpliga dialogtillfällen. Efter samrådstiden 
sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Förslaget kommer att 
omarbetas efter de synpunkter som kommer in. Därefter skickas ett reviderat förslag 
av planen ut för granskning. 

Tidplan
Granskning av planen planeras under våren 2018 och antagande i 
kommunfullmäktige planeras i augusti 2018. 

Ärendets beredning
Ärendet har förankrats och granskats internt på tjänstemannanivå under arbetets gång. 
Till ärendets beredning hör också två workshops som hölls i april och maj 2017, en 
med tjänstemän och en med tjänstemän och politiker. 

Therese Lindgren Stefan Jansson
Planarkitekt Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Inledning 

Parker, grönområden, naturområden, stränder 
och vattendrag är viktiga delar i en stad. I 
Katrineholm stad finns en stor variation av 
gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och 
aktivitet. Denna grönplan har tagits fram för 
att fastställa mål och planeringsriktlinjer för 
Katrineholms gröna miljöer. Planen fungerar 
som en fördjupning av Översiktsplanen för 
Katrineholm stad.

Grönplanen består av flera delar och kapitel. 
Efter en genomgång av planens bakgrund och 
varför grönstrukturplanering är viktig beskrivs 
hur grönplanen kopplar till styrdokument och 
riktlinjer på internationell, nationell, regional och 
kommunal nivå. Vidare presenteras hur ekologisk 
kompensation och ett ekosystemperspektiv 
kan användas i den kommunala planeringen. 
Vision, mål och planeringsinriktningar 
för grönplanen presenteras och följs av en 
nulägesbeskrivning och analys av Katrineholms 
ekologiska och rekreativa värden samt vilka 
gröna karaktärer som Katrineholm har idag. För 
att konkretisera hur mål och planeringsriktlinjer 
kan implementeras har utvecklingsåtgärder tagits 
fram för de olika delarna av Katrineholm stad. 

Bakgrund

I Översiktsplanen för Katrineholm stad 
(Kommunfullmäktige 2014-11-17) finns 
uppdraget att ta fram en grönplan för 
Katrineholm. Grönplanen ska fungera som 
ett planeringsunderlag för att identifiera 
utvecklingsstrategier för staden. Planen ska 
även vara ett verktyg för att skapa ett hållbart 
samhälle där hänsyn tas till både ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter.

Arbetet med en grönplan påbörjades under 2015 
med en naturvärdesinventering (Sweco, 2015 
med underkonsult Janne Elmhag från Adoxa 
naturvård) och senare en sociotopkatering 
(Ekologigrppen, 2016a). Dessa båda karteringar 

ligger till grund för dokumentet “Underlag för 
Katrineholm stads grönplan” som togs fram av 
Ekologigruppen i maj 2016. 

Grönplanen har tagits fram av Ekologigruppen 
tillsammans med tjänstepersoner på kommenen. 
Arbetet inleddes i februari 2017 med ett 
startmöte och workshop har hållits med 
tjänsteprsoner i kommunen - april 2017 - och 
politiker och tjänstepersoner i maj 2017. 

Planen ska följas upp och aktualitetsprövas 
samtidigt som översiktsplanen. För att 
grönplanen ska användas aktivt vid planering, 
investeringar och skötsel kommer relevanta 
mål och planeringsriktlinjer att följas upp och 
beskrivas bl a i alla behovsbedömningar enligt 
MKB-förordningen 4 § och i planbeskrivningar 
för detaljplaner. I planbeskrivningarna beskrivs 
även vilka kompensationsåtgärder som planen 
medför.

Varför grönstrukturplanera?

Tillgång till grönområden har stor betydelse för 
människans livskvalitet och ger förutsättningar 
för en god hälsa hos befolkningen. Att vistas 
i naturen ger tydliga hälsoeffekter och har 
visat sig positivt för både den fysiska och 
den psykiska hälsan. Genom vistelser i gröna 
miljöer möjliggörs ökad fysisk aktivitet, 
stressnivåer minskar, koncentrationsförmågan 
ökar och kroppen får tillfälle att återhämta sig. 
Grönområden är också viktiga mötesplatser i 
det offentliga rummet. De kan främja socialt 
deltagande och interaktion mellan människor 
(Boverket, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2009; 
WHO, 2016).

Naturen levererar en rad tjänster som vi 
människor, både medvetet och omedvetet, drar 
nytta av varje dag, så kallade ekosystemtjänster. 
Den biologiska mångfalden av växter, djur och 
gröna miljöer är i själva verket grunden till vår 
välfärd och de gröna miljöerna ger en attraktiv 
stad att bo i och besöka. Det finns därför en stor 
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samhällsnytta i att planera grönt, vilket i sin tur 
ger ekonomisk vinning.

Med god planering kan man optimera 
grönstrukturen genom att skapa och kombinera 
många olika värden och funktioner på en och 
samma yta, en så kallad mångfunktionell yta. En 
mångfunktionell grönyta servar oss alltså med 
flera olika ekosystemtjänster och kan till exempel 
samtidigt som den ger rum för rekreation och 
vila, även dämpa buller, rena luft och vatten, 
fördröja dagvatten och fungera som livsrum för 
olika växter och djur. Genom kartläggningar av 
grönstrukturen får man en bild av vilka områden 
som har många eller unika och omistliga 
funktioner. 

En grönplan är ett verktyg som säkerställer hur 
grönstrukturfrågor hanteras i ett tidigt skede i 
kommunens planering och kan också fungera 
som underlag och vägledning vid utredningar 
och miljökonsekvensbeskrivningar.

Syfte och användning 

Vid planläggning och lovärenden är 
kommunen skyldig att ta hänsyn till allmänna 
intressen knutna till gröna värden, t.ex. 
områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, 
landskapsbild samt kultur- och naturmiljö (PBL 
2 kap. MB 3 kap, se bilaga 1).

Grönplanen för Katrineholm stad är ett 
strategiskt och långsiktigt inriktnings- och 
planeringsdokument som visar hur Katrineholms 
gröna offentliga miljöer så som parker, natur, 
platser och gatumiljöer hänger samman och kan 
utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning 
av Katrineholms kommuns Översiktsplan för 
staden och är ett planeringsunderlag vid fysisk 
planering. Den är inte juridiskt bindande. 
Grönplanen är också avsedd att användas som 
underlag för utveckling av parker och natur. 

Vid varje enskilt markanspråk bör en avvägning 
göras där grönstrukturens värden vägs mot 
intressen presenterade i andra planer och 
planeringsunderlag. Föreslagna åtgärder är 
tänkta att utföras i takt med att resurser tillförs.

Grönplanen ska även bidra till att uppfylla 
Katrineholm stads vision, Översiktsplan samt 
nationella miljö- och folkhälsomål.

Syftet med grönplanen är att:

Vad är grönstruktur?

Begreppet grönstruktur, eller grön infrastruktur, innefattar 
all mark som inte är hårdgjord, från välskött park till na-
turområde, trädgårdar, kyrkogårdar, ängs- och betes-
marker, alla vattenmiljöer samt alléer och liknande linjära 
element som kan fungera som sammanlänkande gröna 
stråk mellan områden och målpunkter. I en god planerad 
grönstruktur strävar man efter att de gröna ytorna ska 
hålla en hög kvalitet. Här ska både människor, djur och 
växter kunna trivas och det ska vara enkelt att röra sig 
mellan grönområden utan att hindras av svårpasserade 
barriärer, till exempel järnväg eller stora vägar.

Grönplan eller grönstrukturplan?
Boverkets uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö 
visar att det inte finns ett enhetligt namn på planer och 
dokument som behandlar grönstruktur. Grönplan eller 
grönstrukturplan hör till de vanligaste benämningarna. 
Boverkets rekommenderar att en grönplan ska ha en 
tydlig koppling till översiktsplanen, ta ett helhetsgrepp 
om stora och små områden samt analysera eventuella 
synergieffekter (Boverket, 2012).

Katrineholms grönstruktur är en viktig del av stadens offentliga rum, 
en plats för avkoppling, möten och aktiviteter. 



• Ge en helhetsbild av Katrineholms gröna 
miljöer

• Öka kunskapen om värdet av gröna miljöer för 
en hållbar och god livsmiljö i Katrineholm

•  Vara vägledande för utveckling av 
Katrineholms gröna miljöer och deras skötsel

Dialog och delaktighet

I arbetet med sociotopkarteringen samt 
rapporten “Underlag för Katrineholm stads 
grönplan” har enkäter och intervjuer med 
invånare i Katrineholm genomförs. Grönplanen 
lutar sig även på de analyser som gjorts i 
samband med Översiktsplanen när det kommer 
till populära platser.  

Denna rapport är en samrådsversion som 
kommer vara på samråd under hösten/vintern 
2017/2018 och förväntas antas under andra 
halvan av 2018.

Avgränsning

Kartan ovan visar den grönstrukturkarta som 
finns i Översiktsplanen. Översiktsplanens 
karta visar Katrineholm stads gröna 
markanvändningar vilka är förtydligade 
i grönplanens karta. I grönplanens karta 
identifieras även områden där viktiga och svaga 
gröna stråk och samband  behöver stärkas, se 
kartor på sida 31 samt sida 32-33. 

Analys och åtgärdsförslag har begränsats 
till de allmänna grönområden som redovisas 
i Översiktsplan för Katrineholms stad 
samt till planerade exploateringsområden. 
De utpekade exploateringsområdena i 
grönplanens karta baseras på Översiktsplanens 
markanvändningskarta men har reviderats efter 
aktuellt, ungefärligt läge och utbredning. 

Katrineholms grönstruktur enligt Översiktsplan för Katrineholm stad, 
(Katrineholm, 2014)
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Planeringsförutsättningar

Planering av Katrineholm stads grönstruktur 
påverkas av lokala förutsättningar och 
övergripande planeringsriktlinjer, från 
internationell till regional nivå. 

Statliga styrdokument

De statliga styrdokument som är centrala för den 
kommunala grönstrukturplaneringen är dels de 
nationella miljömålen God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv med fokus på etappmålet 
Betydelsen av den biologiska mångfalden och 
värdet av ekosystemtjänster (miljömål.se, 2017) 
samt riksintressen för exempelvis naturvård eller 
friluftsliv. 

Sedan 2012 syftar miljömålet för en God 
bebyggd miljö bland annat till att ”det finns 
natur- och grönområden och grönstråk i 
närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet” (Boverket, 2012: 9). För att 
uppnå detta rekommenderar Boverket att 
landets kommuner ska ta fram planunderlag i 
eller i anslutning till Översiktsplanerarbetet för 
att skapa bättre planeringsförutsättningar för 
kommunernas grönstruktur. 

Regeringen övergripande folkhälsomål är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det 
finns elva målområden som är vägledande för 
folkhälsoarbetet och de som särskilt relaterar 
till grönplanering är delaktighet och inflytande 
i samhället, miljöer och produkter samt fysisk 
aktivitet (folkhalsomyndigheten.se, odaterad). 
Rekreation och sociala möten i utomhusmiljö är 
en viktig tillgång för att säkerställa befolkningens 
hälsa och livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 
2008).

Nationell lagstiftning

De två viktigaste nationella lagstiftningar som 
kopplar till grönstrukturplanering är Plan- och 
Bygglagen och Miljöbalken. Plan- och bygglagen 
slår fast att behovet av parker, grönområden, 

lekplatser och annan utevistelse ska tas i 
beaktande vid planläggning. Miljöbalken 
reglerar användande och skydd av mark- och 
vattenområden och ska säkerställa att områden 
med höga natur och kulturvärden ska skyddas, 
och särskild hänsyn ska tas till behovet av 
grönområden i tätorter. I Miljöbalken finns 
även skyddslagstiftning såsom strandskydd, 
naturreservat, biotopskydd, fågelskyddsområden, 
Natura 2000-områden etc. För vidare 
information, se bilaga 1 Gällande lagstiftning.

Regionala styrdokument

På regional nivå har Länsstyrelsen sedan 2015 
uppdraget att ta fram handlingsplaner för 
grön infrastruktur. I Södermanlands län, som 
Katrineholm ingår i, pågår arbetet med att 
ta fram en handlingsplan som syftar till  att 
vara ett ramverk för landskapsplanering av 
offentliga naturvårdsinsatser och ett underlag 
för landskapsplanering i brukande och hållbar 
förvaltning av mark och vatten. Planen ska 

Internationella konventioner

Två centrala internationella överenskommelser gällande 
grönstrukturplanering är  FN:s Konvention om biologisk 
mångfald samt EU:s landskapskonvention. Konventionen 
om biologisk mångfald togs fram vid Riokonferensen 
om miljö och utveckling 1992 och trädde i kraft 1993, då 
den ratificerades av Sverige. Sedan 2010 finns även en 
strategisk plan för biologisk mångfald. Planen innehåller 
20 delmål som ofta benämns som Aichimålen och syftar 
till att rädda den biologiska mångfalden och därigenom 
säkra fungerande ekosystem. Sveriges arbete beskrivs 
i regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster som syftar till 
att  synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i 
samhällsplanering och näringslivsutveckling.
Sedan 2010 har Sverige åtagit sig att följa den europe-
iska landskapskonventionen som syftar till att förbättra 
skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. 
Konventionen är undertecknad av 4 länder och syftar 
också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor och 
stärka allmänhetens delaktighet i landskapsplaneringen 
(naturvardsverket.se, 2017a och 2017b)
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också fungera som kunskapsunderlag för samråd 
och samverkan mellan olika aktörer och ett 
underlag för samhällsplanering och prövning. 
Målsättningen är att handlingsplanerna till 
stora delar ska vara etablerade 2018 och 
länsstyrelserna ska redovisa uppdraget samlat 
till regeringen 1 oktober 2018 (lansstyrelsen.se/
Sodermanland, odaterad).

Kommunala styrdokument

I Översiktsplan 2030 Katrineholm kommun 
- del staden (2014) slås fast att värdefulla 
gröna stråk genom staden ska bibehållas och 
utvecklas i syfte att förbättra framkomlighet, 
tillgänglighet och biologiska samband. Vidare 
anger Översiktsplanen att vid ianspråktagande 
av grönytor vid nybyggnationer ska förlusten 
av grönska kompenseras exempelvis genom 
anläggande av en ny park eller förbättringar av 
den befintliga gröna miljön.

Befolkningstillväxt, integration och hållbar 
utveckling är identifierade i Översiktsplanen 
som utmaningar för kommunen och här spelar 
kommunens grönplan en viktig roll. Då fler 
invånare innebär ett ökat användartryck och 
slitage på grönstrukturen måste skötsel- och 
underhållsplaner ses över och nya grönområden 
utvecklas. Kommunens grönstruktur kan 
även som demokratiskt och mångfunktionellt 
offentligt rum spela en viktig roll för att stödja 
integration.

I Översiktsplanen för staden är det  
övergripande målet att utveckla en hållbar 
stad. Kopplat till hållbar utveckling kan en god 
grönstrukturplanering bidra på många vis. En 
planering som bidrar till lokal klimatanpassning, 
god luft- och vattenkvalité samt möjlighet 
till produktion av mat, energi och material 
i kombination med bevarad och utvecklad 
biologisk mångfald leder till ekologisk hållbarhet. 
Grönstruktur är även viktigt för social och 
kulturell hållbarhet genom att vara viktiga 
mötesplatser, ha positiva effekter på både fysisk 
och psykisk hälsa samt koppla till kulturhistoria 
genom kulturmiljön och landskapets läsbarhet. 
För stadens grönstruktur är även kommunens 

skogsbruksplan ett viktigt dokument då sto 
då stora delar av skogen i Katrineholm är 
kommunalt förvaltad skog. Skogsbruksplanen är 
ett politiskt antaget dokument.

I Översiktsplanen har sju strategier som ligger 
till grund för utvecklingen av staden formulerats. 
Grönstrukturen, med rätt utveckling, kan ha en 
betydelsefull del i genomförandet av samtliga 
strategier. De sju strategierna: den nära staden, 
den täta staden, staden för alla, den blandade 
staden, den mänskliga gatan, attraktiv stadsmiljö 
och stråkstaden har alla koppling till stadens 
grönstruktur och har inom ramen för denna 
grönplan tolkats på följande vis:

Den nära staden

I den nära staden har alla som bor och arbetar 
i Katrineholm god tillgång till grönområden 
med hög kvalité. Stadens grönområden bygger 
tillsammans upp ett nätverk som gör att det 
gröna aldrig är långt borta, från den täta 
stadskärnans parker till större sammanhängande 
rekreationsområden.

Den täta stadskärnan

I den täta stadskärnan gör gatuträd, rabatter, 
gröna tak och parker att det gröna alltid är 
närvarande. Då Översiktsplanen slår fast att fler 
bostäder och arbetsplatser ska byggas i staden 
är det viktigt att värna de gröna miljöerna och 
stärka kopplingarna mellan dem med nya gröna 
stråk och samband.

Staden för alla

I staden för alla har den gröna strukturen 
en viktig roll som offentligt rum, särskilt 
för grupper som har begränsad tillgång till 
kommersiella offentliga rum som t.ex. barn och 
unga. I Katrineholm ger de stora grönområderna 
på Djulö med plats för idrott, pick-nick 
och bad möjliggör möten och aktiviteter. 
Stadsparken bidrar med mötesplatser och scen 
för underhållning och de lokala parkerna såsom 
exempelvis Floraparken eller Nävertorpstorg 
utgör gröna vardagsrum. 
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Den blandade staden

I Katrineholm bidrar den gröna strukturen till 
en blandad stad genom variation i stadsrum 
och utblickar. Grönområden mellan byggnader, 
bostads- och arbetsplatsområden kan även 
vara viktiga knutpunkter och stödja en god 
integration genom att erbjuda en mångfald av 
olika platser och funktioner där människor möts.

Den mänskliga gatan

Gatuträd, planteringar och parker i Katrineholm 
fyller en viktig funktion för att bidra med en 
mänsklig skala och tydlig rumsindelning av 
gatorna. Längs de många trädkantade gatorna 
bidrar planteringarna till en mer trivsam 
gatumiljö, samtidigt som träden fungerar som 
trafiklugnande element.

Attraktiv stadsmiljö

Katrineholm arbetar aktivt under parollen 
Sveriges lustgård för att skapa en attraktiv 
stadsmiljö som är levande och inbjudande. 
Stadens olika grönområden bidrar med en 
mångfald av platser och aktiviteter, för idrott, 
lek och rofullhet. Välskötta och tillgängliga 
grönområden är viktiga för både Katrineholmare 
och besökare.

Stråkstaden

I Katrineholm är grönstrukturen uppbyggd 
kring fyra tydliga stråk. Skogsåsen, som är 
en trädklädd ås, leder genom stadskärnan. 
Skogsstråket sträcker sig norr om den täta staden 
med rekreationsområden och skogsproduktion. 
Näsnarenstråket går längs Näsnarens strand och 
rymmer höga natur- och kulturvärden kopplade 
till Natura 2000 området. Duveholmsstråket 
går längs Duveholms- och Djulösjöns stränder 
söder om den täta staden med gröna miljöer och 
strandområden.

Den nära staden

Den täta stadskärnan

Ståkstaden

Attraktiv stadsmiljö

Staden för alla

Den mänskliga gatan

Den blandade 

stadenstadskärnan
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Kompensation och 

avvägningar

En stor andel av utvecklingen av städer sker 
idag genom förtätning och då grönytor tas 
i anspråk på olika sätt. För att skydda och 
bevara värdefulla grönområden är det därför 
nödvändigt att skapa tydliga regler vid 
planläggning och exploatering. Att på olika sätt 
kompensera för bebyggd grönyta är något som 
de senaste decennierna har börjat tillämpas både 
på internationellt och i Sverige. 

Grundtanken med kompensation är att se 
mark och ekologiska funktioner som en resurs 
och om exploatering riskerar minska eller ta 
bort värden ska dessa kompenseras (Skärbäck, 
1997). Kompensationsåtgärder kan tas fram 
både gällande sociala och rekreativa värden  och 
ekologiska värden. Om t ex delar av en skolskog 
bebyggs behöver detta kompenseras både med 
hänsyn till ekologiska värden, som mötesplats för 
sociala aktiviteter och gällande naturpedagogik. 

För att vägleda hur man ska kompensera har 
balanseringsprincipen tagits fram. I första hand 
syftar balanseringsprincipen till att undvika 
negativ påverkan på ekologiska och sociala 
värden. För att balanseringsprincipen ska kunna 
tillämpas behöver de sociala och ekologiska 
värdena hos grönstrukturen ha identifierats,  
genom t ex en naturvärdesinventering eller 
enkäter. Att anpassa lokalisering och utformning 
av projekt är metoder för att undvika negativ 
påverkan. I andra hand ska intrånget och 
påverkan minimeras, även här är det viktigt att 
identifiera värden så att projektet kan utformas 
så att påverkan minimeras. I sista hand då 
påverkan inte kan undvikas eller minimeras 
ska den istället kompenseras genom att nya 
ekologiska eller sociala värden tillskapas. 

Värden som kan kompenseras är 
exempelvis: naturupplevelser, lekmöjligheter, 
grundvattenbildning genom förbättrad 
infiltration, dammar för groddjur och 
klimatreglering genom plantering av träd 

och annan vegetation. Ytterligare exempel på 
kompensationsåtgärder kan vara att återskapa 
naturmark på före detta bebyggd mark eller ge 
plats för vegetation i samband med bebyggelse 
genom att anlägga takgrönska eller planteringar 
med stor mångfald. Sociala och rekreativa värden 
som kan kompenseras handlar till stor del om 
att öka tillgänglighet och tillgång till gröna 
miljöer för social samvaro genom att möjliggöra 
aktiviteter, naturpedagogik samt tystnad och 
återhämtning.

Trots att ekologiska och rekreativa värden kan 
samspela och stödja varandra kan de inte ersätta 
varandra. En ny lekplats kan t ex inte ersätta en 
artrik biotop.

I Katrineholm slår Översiktsplanen fast att 
då staden och befolkningen växer behövs 
riktlinjer för ekologisk kompensation. Genom 
att identifiera ekologiska och sociala värden och 
utreda behovet av kompensation redan i ett tidigt 
skede av planläggning och exploatering är det 
lättare att få strategier och åtgärder accepterade 
och genomförda. En ytterligare fördel av att 
introducera principer för kompensation tidigt 
i planeringsprocesser är att det underlättar att 
förstå ett projekts verkliga kostnad. Inventeringar 
och anpassning av projekt liksom att ta 
fram och underhålla kompensationsåtgärder 
innebär kostnader och därför är det viktigt att 
ansvar, tidplan, uppföljning och finansiering av 
åtgärder fastställs tydligt i avtal, exempelvis i 
exploateringsavtalet.  

I Katrineholm är målsättningen att genomföra 
lokalt anpassade kompensationsåtgärder vid 
ny och ombyggnation på eller vid grönytor. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av 
exploatör och ska vara så lika det förlorade 
värdet som möjligt och utföras så nära i tid 
och rum som möjligt. För att säkerställa att 
kompensationsåtgärder utförs är det viktigt att 
ekologiska och rekreativa värden identifieras och 
kartläggs inom detaljplanearbetet. 
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Principer för kompensation

Använd balanseringsprincipen

Balanseringsprincipen innebär att betydande negativ 
påverkan på ekologiska värden i första hand ska undvi-
kas och i andra hand minimeras. Om detta sedan inte är 
möjligt ska utjämningsåtgärder/kompensationsåtgärder 
genomföras.

Allt kan inte kompenseras
Vissa värden tar så lång tid att utvecklas eller kräver 
speciella förhållande för att utvecklas att de inte kan 
kompenseras, exempelvis gamla träd. 

Beakta värden i landskapsskala
Vilket värde som ska skapas på en viss plats bör utgå 
ifrån en behovsanalys gjord på en översiktlig/strategisk 
nivå. Även små ytor och enskilda träd kan vara viktiga för 
spridnigssamband eller landskapsbild.

Värden ska bestå över tid
Kompensationsåtgärder måste kunna bestå över tid. 
För detta krävs att åtgärderna garanteras finnas kvar på 
en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar 
värdena genomförs.

Nettoförluster får inte uppstå
En detaljerad analys av situationen före och efter en 
exploatering ska genomföras. Om det finns färre värden 
efter exploatering (skada) måste åtgärder utföras för 
motverka att en nettoförlust uppstår.

Säkerhetsfaktorer
Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver 
justeras efter hur lång tid det tar innan värden återskapas 
och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. Detta 
genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder ge-
nomförs för att en nettoförlust inte ska uppstå.

Smart att bevara - svårt att ersätta/nys-
kapa

• Äldre skogsmark med naturligt markskikt och gamla 
träd. Lång leveranstid och komplex sammansättning, 
kan inte ersättas av gatuträd, träd på gårdar eller mindre 
grönytor.
• Naturmiljöer med arter som behöver stora ytor och 
sammanhängande vegetation. Storleken har betydelse, 
kan inte ersättas av mindre parkytor eller gårdsmiljöer 
med vegetation.
• Naturliga stränder kring sjöar och större våtmarker, 
samt äldre sumpskogar. Lång leveranstid och komplex 
uppbyggnad, kan inte ersättas av bryggor eller nyanlagda 
klippta gräsmattor.
• Ovanliga naturtyper eller artförekomster som det finns 
för lite av i Sverige är ovanliga av en eller flera anledning-
ar, ofta med naturliga förutsättningar som är svåra att 
återskapa pga. miljöförändringar eller ändrad markan-
vändning.

Går ofta bra att nyskapa
• Småvatten och öppna, mindre våtmarker. Arter hittar 
ofta nya miljöer om nya småvatten anläggs, viktigt att 
komma ihåg arternas landmiljöer tex för grodor och 
salamandrar.
• Viss gräsmark med blommande väster. Kan till delar 
ersättas av gröna tak och planeringar, men tänk bortom 
”sedummattan”.
• Blommande träd, buskar och perenner. Ersätt med nya 
arter av motsvarande karaktär, de växer ofta fort och kan 
fylla en funktion inom kort, men tänk på blomning hela 
säsongen och undvik alltför förädlade arter med fyllda 
blommor.
• Träd och grönytor för ekosystemtjänster. Träd och 
växtlighet ger ekosystemtjänster, bland annat i form av 
luftrening, temperaturreglering, vattenreglering och miljö-
er för växter och djur.
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Ekosystemtjänster och 

planering

En ekosystemtjänst är en nytta som människor 
får gratis av naturen och definieras av 
Naturvårdsverket som ”ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2017c). 
Rening av luft och vatten, produktion av 
livsmedel och energi och naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa positivt är alla exempel 
på ekosystemtjänster. Under 2012 beslutade 
regeringen om ett etappmål i miljömålssystemet 
som innebär att betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden 
och andra beslut i samhället där är relevant 
(Miljömål.se, 2017).

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra 
huvudkategorier utifrån vilken funktion de 
har: försörjande, reglerande, kulturella och 
understödjande tjänster. Ett och samma 
 

ekosystem kan innehålla flera olika typer av 
ekosystemtjänster. 

De understödjande ekosystemen levererar inte 
några direkta tjänster till samhället utan är 
istället en förutsättning för att övriga tjänster 
ska fungera. De producerande tjänsterna är 
nödvändiga för vår möjlighet att överleva 
genom att de förser oss med mat, dricksvatten, 
material och energi. De reglerande tjänsterna gör 
miljön motståndskraftig mot oönskade effekter 
av olika typer av förändringar, exempelvis 
översvämningar, luftföroreningar eller skadedjur 
och genom att ekosystemen mildrar effekterna 
och minskar behovet av kostsamma tekniska 
lösningar. De kulturella ekosystemtjänsterna 
bidrar till ökad hälsa och välbefinnande genom 
att naturen ger oss möjlighet till fysisk aktivitet, 
sinnliga upplevelser, platser för social interaktion 
och andlig inspiration. Vistelse i naturen har även 
en pedagogisk aspekt då det ger oss en förståelse 
för ekosystemens betydelse vilket är viktigt för 
att framtida generationer ska värdera och vårda 
vår miljö.

PRODUCERANDE
• Matproduktion

• Råmaterial (djur och växtfiber)

• Energi (biobränslen)

• Dricksvatten

• Genetiska resurser

• Biokemikalier, medicin och 

naturmedicin

REGLERANDE
• Rening av vatten

• Flödesreglering och översväm-

ningsskydd

• Erosionsskydd

• Pollinering

• Skadedjursreglering

• Rening av luft

• Reglering av lokalklimat inklusive 

UV skydd

• Bullerdämpning

• Återföring av näringsämnen

• Koldioxidbindning

KULTURELLA
• Rekreation och välbefinnande

• Turism

• Naturpedagogik

• Identitet, platskänsla och socia-

la relationer

 
UNDERSTÖDJANDE

• Biologisk mångfald

• Vattencykeln

• Näringscykler

• Jordformation

• Fotosyntes

Ekologigruppens indelning av 
ekosystemtjänster vidareut-
vecklad efter den indelning 
som utarbetats av Millennium 
Ekosystem Assessment, ett 
internationellt samarbete kring 
ekosystemtjänster med 95 
länder lett av bland annat FN. 
Tjänster i svart har bedömts 
relevanta inom Katrineholm 
stad och är beskrivna nedan.
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Ekosystemtjänster i Katrineholm

Understödjande tjänster
• Biologisk mångfald (se mål 2.1 på sid 21)

Producerande tjänster

• Matproduktion - Ekosystemen ger oss förutsättningar 
att producera mat. Den största mängden kommer från jord-
bruk i form av grödor, kött och mjölk samt från frukt- och 
bärodlingar. Vi får också mat från sjöar och hav i form av 
bland annat fisk, och skaldjur, och från skogen i form av vilt, 
fågel, svamp och bär. Även odling för privat konsumtion, i 
villaträdgårdar och på kolonilotter, ger ett bidrag.

Reglerande tjänster

• Rening av vatten - Naturen bidrar med tjänsten vat-
tenrening genom vegetation och andra organismers upptag 
av näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. I stort 
sett har all naturmark som inte utsätts eller har utsatts för 
någon störning en renande effekt på det vatten som infil-
treras eller översilas. Vissa marker har dock större renande 
förmåga än andra, till exempel våtmarker och översväm-
ningsytor, så kallade svämplan. 
• Flödesreglering - Naturområden förser oss med den vik-
tiga tjänsten reglering av vattenflöden. Tjänsten medför att 
risken för översvämning kan minskas, att erosionsskador 
kan undvikas och att vattenrening kan stärkas. Reglering 
av flöden sker på de flesta naturmarker, men vissa marker, 
såsom våtmarker och naturområden på genomsläppligt 
material, har större betydelse för tjänsten. 
• Erosionsskydd - Erosion styrs av vattnets hastighet och 
jordartens känslighet som beror på partikelsammansätt-
ningen, grundvattenförhållanden och topografin. De mest 
erosionskänsliga jordarterna är fin- till mellansand, medan 
grövre jordarter såsom grus inte är lika känsliga på grund 
av sin tyngd. Vegetation fungerar som erosionsskydd 
eftersom jordpartiklar binds hårdare till marken med hjälp 
av växternas rötter. Markens hydrologiska egenskaper 
påverkas dessutom av att växterna tar upp vatten. 
• Pollinering - Många av våra grödor är beroende av polli-
nering, det vill säga att pollen förs från en växtindivid till en 

annan, för att befruktning skall ske. I Sverige är det främst 
insekter som fungerar som pollinerare. Bland insekterna är 
det främst tama och vilda bin och humlor som står för pol-
lineringen, men även blomflugor, fjärilar och en rad andra 
insektsgrupper är viktiga pollinatörer
• Reglering av skadedjur -Ekosystemen spelar en viktig 
roll för reglering av skadedjur eftersom de förser oss med 
arter som kan kontrollera antalet skadedjur. En skadereg-
lerare kan vara ett rovdjur, eller en art som konkurrerar om 
samma livsutrymme som skadegöraren, utan att själv göra 
samma skada. Dessa skadereglerare består av en mängd 
olika arter inklusive fåglar, insekter och växter. 
• Rening av luft - Vegetation, särskilt träd med sin stora 
massa av blad eller barr, bidrar till rening av luft. Damm och 
andra partiklar från trafik, uppvärmning, industri och övriga 
källor fastnar på trädens blad, grenar och stammar. Dessa 
partiklar spolas sedan bort av regn. Vegetation har också 
förmågan att absorbera till exempel ozon, koldioxid och 
kväveoxider. 
• Reglering av lokalklimat - Med klimatreglering menas i 
detta fall hur vegetation kan förbättra lokalklimatet. Vegeta-
tion bidrar till att sänka temperaturen i staden. Temperatur-
skillnad mellan stad och landsbygd, särskilt nattetid, skapar 
en parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och na-
turområden kommer in i staden under varma perioder. Även 
enskilda träd i staden har lokalt denna effekt genom att ge 
skugga, genom vattenavdunstning som ökar luftfuktighe-
ten och kyler omgivningen, och genom att deras struktur 
skapar luftströmmar. Träd och vegetation ger skugga och 
UV-skydd, särskilt viktigt på skol- och förskolegårdar då 
barn är mer känsliga för solens strålning än vuxna.
• Bullerdämpning - Naturens bullerdämpande förmåga 
beror främst på hur kuperad terrängen är och hur mycket 
”mjuk” mark naturen rymmer, så som poröst jordlager och 
variationsrik markvegetation. Träd och buskar har också 
en viss bullerdämpande effekt genom att ljuden reflekteras 
och sprids, samt även i viss mån absorberas. 

Kulturella tjänster (se mål 1.1-1.4 sidor 18- 20)
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Övergripande planeringsriktlinjer

Planering och kompensation
• Vid förtätning och annan exploatering utreds i ett tidigt 
skede: vilken påverkan den får på grönstrukturen och hur 
negativ påverkan kan undvikas, minimeras eller kompen-
seras. 
• Vid planläggning ska rekreativa- och ekologiska värden 
identifieras.
• Områden som identifierats som särskilt värdefulla med 
höga natur- och rekreationsvärden bör bevaras. 
• Om skador på höga värden inte kan undvikas eller 
minimeras ska dessa kompenseras. Åtgärderna regleras i 
genomförandeavtal, t ex exploateringsavtal och bekostas 
av exploatören. Fastställda kompensationsåtgärder skrivs 
in i planbeskrivningen och i bygglovet hänvisas till exploate-
ringsavtalet. 
• Befintliga tysta gröna miljöer värnas. I samband med ny- 
och ombyggnation av vägar, industrier och andra bulle-
ralstrande anläggningar utreds påverkan på Katrineholms 
tysta grön- och naturområden och åtgärder vidtas för att 
bevara tystnaden. I stadsmiljö kan tystare miljöer utformas 
genom t ex gröna vegetationstäckta tak och väggar.  
 
Nya parker och grönområden
• När staden växer och förtätas behöver tillgången på och 

tillgängligheten till parker och grönområden kontinuerligt 
förstärkas och anpassas.  Vid all planläggning och explo-
atering ingår att säkra tillgången på grönområden som 
beskrivs i tabell 1 nedan.
• Nya parker och grönområden utformas för att kom-
plettera behoven enligt de yt- och funktionsriktlinjer som 
presenteras i tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska 
fastställas tidigt i processen. 

Skötsel, drift och reinvesteringar
• Vid planläggning, utformning och skötsel av park- och 
naturområden är utgångspunkten att utgå ifrån de lokala 
naturgivna förutsättningarna för att stärka natur- och rekre-
ationsvärden inom och i anslutning till projektet. 
• Inför beslut om ombyggnad och nyanläggning av parker, 
kommunala naturreservat och andra gröna miljöer tas 
skötselplan samt skötselkostnader fram. En redovisning 
ska finnas hur den framtida skötseln kan finansieras för att 
bibehålla platsens värden och funktioner.
•  På all kommunägd mark bedrivs ett miljö- och rekrea-
tionsinriktat skogsbruk såsom kontinuitetsskogsbruk och 
övriga skogsägare uppmuntras till det. Stora hyggen und-
viks och biologisk mångfald liksom upplevelsevärden stärks 
genom att äldre skog bevaras. Se faktaruta på sid 23.

Kommentar från Översiktsplanen
Exempel på värdefulla platser att ta hänsyn till är badplat-
ser, picknickplatser, lekytor och skolskogar.

Vision, mål och 

planeringsinriktningar

Grönplanens övergripande vision är att 
grönstrukturen i Katrineholm utvecklas 
kontinuerligt på ett hållbart sätt vilket är i linje 
med Översiktsplanens övergripande mål om 
en hållbar och attraktiv stad. För att uppnå 
detta har två mål formulerats som fokuserar på 
grönstrukturens rekreativa respektive ekologiska 
funktioner. 

Målen är viktiga att arbeta med både vid 
nybyggnation, vid förtätning och vid skötsel och 
utveckling av parker och naturområden. För att 
konkretisera hur målen ska uppnås finns delmål 
med tillhörande planeringsriktlinjer beskrivna 
under respektive mål. 

Kommunen har övergripande 
planeringsriktlinjer som både anknyter till 
rekreativa och ekologiska aspekter av den 
kommunala grönstrukturen. Riktlinjerna ska 
användas i detaljplane- och bygglovsprocessen, 
vid nyinvestringar på allmän platsmark i och 
omkring staden samt i förvaltningsskedet.
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Mål 1: De gröna miljöerna bidrar 
till ett attraktivt Katrineholm 
och ger goda förutsättningar för 
rekreation

Delmål 1.1: Katrineholmare har god tillgång 
till varierade park- och naturmiljöer av hög 
kvalitet. 
Alla som bor, arbetar och går i skolan i 
Katrineholm har god tillgång till park och 
naturmiljöer av god kvalité. I Översiktsplanen 
slås fast att alla  invånare ska ha tillgång till ett 
grönområde inom 300 m från sin bostad eller 
arbetsplats. Det finns små och stora parker i 
stadens centrala delar och naturområden i närhet 
till staden som ger möjligheter till längre vistelser 
och strövtåg. 

I Katrineholm är tillgången till bostadsnära 
natur, parker och rekreationsområden god och 
vid ny exploatering säkerställs tillgång genom att 
kommunens riktlinjer, se tabell 1 nedan. 

Planeringsriktlinjer: 

• Alla som bor och arbetar i Katrineholm ska ha tillgång 
till ett grönområde inom 300 meter enligt beslut i Över-
siktsplanen.
• Vid detaljplaneläggning av nya förskolor, skolor och 
boenden för personer med funktionsvariationer samt för 
äldre bör park eller natur med goda vistelsevärden finnas 
inom 100 meter. 
• Vid all planering och exploatering säkerställs att Ka-
trineholms riktvärden för god tillgång på grönområden 
efterlevs, se tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska 
fastställas tidigt i processen.
• Grönområden som nyttjas av förskolor, skolor och 
äldreboenden bibehålls, tillgängliggörs och stärks. 

Kulturella ekosystemtjänster

Flera rekreationsvärden är direkt kopplade till de kulturella 
ekosystemtjänsterna. Till de kulturella ekosystemtjäns-
terna räknas rekreation och välbefinnande, turism samt 
identitet, platskänsla och sociala relationer. Grönområden 
som är upplevelserika har också ofta höga estetiska vär-
den samt bidrar till god hälsa genom möjlighet till fysisk 
aktivitet och mental återhämtning. 

Tabell 1. Riktlinjer för närhet och funktion av stadens gröna miljöer, 
fungerar som planeringsriktlinje för alla befintliga och planerade 
områden i Katrineholm. 

Typ av område Närhetsmått Beskrivning

Närpark i anslutning till 
förskolor, skolor och boenden 
för personer med funktionsva-
riationer samt för äldre

Inom 100 meter. Barn, äldre och personer med funktionsvariationer har 
extra stort behov av nära och tillgänglig grönstruktur. 
Riktlinjen är särskilt viktig vid planläggning.

Närpark om minst 0,3 ha Inom 300 meter från bostaden utan väsentliga 
barriärer såsom trafikleder eller vatten eller järnväg 
utan passage under eller över.

Närparken är en ofta bostadsnära park och ett grönt 
vardagsrum. Den bör innehålla lekmöjligheter och 
sittmöjligheter, gärna en gräsmatta som inbjuder till 
spring, bollspel och picknick. Plantering behövs inte 
om den är mer naturlik. 

Stadsdelspark Inom 500 meter från bostaden eller arbetsplatsen/
skolan.

Stadsdelsparken ska fungera som en lokal mötesplats 
för de som bor, arbetar eller besöker stadsdelen. 
Förutom lekplats och sittplatser samt gräsmatta och 
planteringar bör den innehålla en stor variation av 
aktivitetsmiljöer för olika grupper. Detta kan vara 
möjligheter till evenemang såsom scen, ytor för 
spontanidrott och gröna rum för avkoppling.

Större rekreationsområde Inom 1000 m från bostaden eller enkelt nåbar med 
kollektivtrafik

Ett större rekreationsområde ger möjlighet till många 
typer av aktiviteter, från promenader till social samvaro. 
Området bör vara stort nog för att kunna uppleva 
rofyllhet, tystnad och skogskänsla.
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Delmål 1.2: Tillgängligheten och tryggheten 
i stadens park- och naturmiljöer är god.

God tillgänglighet till och i stadens park- , 
strand- och naturmiljöer betyder att man kan 
nå gröna miljöer i olika storlekar och med 
olika funktioner till fots och med cykel. Större 
rekreationsområden i närhet av staden ska kunna 
nås med kollektivtrafik samt ha tillgång till 
parkering. För utformningen av gröna miljöer 
ska fokus vara att platserna kan upplevas med 
alla sinnen (syn, hörsel, doft, smak och känsel) 
särskilt med fokus på barn, äldre och personer 
med funktionsvariationer. 

Offentliga parker, stränder och naturområden 
ska upplevas offentliga med tydliga entréer 
och gränser mot privata mark. Tydliga gränser 
påverkar även den upplevda tryggheten genom 
att områdets läsbarhet förbättras. Andra faktorer 
som påverkar den upplevda tryggheten är om 
platsen är välanvänd, välskött och om den är 
lätt att överblicka och orientera sig på. Närhet 
till service kan också påverka den upplevda 
tryggheten. Överblickbarhet under dagen 
påverkas av utformning och skötseln och under 
natten både av skötsel och belysning. 

Planeringsriktlinjer: 

• Stadens gröna stråk stärks i delar som pekats ut i karta 
på sida 31 och gång och cykelnätet inom staden och ut 
mot omgivande natur och landskap kopplas samman 
och stärks.
• Tillgängligheten med kollektivtrafik till stadens naturom-
råden stärks där behov finns. 
• Vid planläggning läggs särskilt fokus på att säkerställa 
tydliga gränser mellan privat mark, gemensam kvarter-
smark och offentlig mark för att ge tydliga uppdelningar 
och stärka den upplevda offentligheten.
• Allmänt tillgängliga strandzoner tillskapas vid detaljpla-
neläggning längs stränder, för att möjliggöra för bryggor 
och anläggningar för tillgänglighet kan strandskyddet 
behöva upphävas i detaljplaneskedet.
• I Katrineholm är målsättningen att stadens gröna miljö-
er är tillgänglig för alla. Kanter och höjdskillnader undviks 
på gångstråk för att underlätta för rörelsehindrade och 
barnvagnar och kontrastbeläggningar och taktila material 
underlättar för synskadade. I de fall exempelvis topografi 
gör att tillgängligheten blir bristfällig ska så stor del av 
grönområdet som möjligt vara tillgänglig för alla.
• Stadens gröna miljöer utformas för att underlätta 
läsbarhet och orienterbarhet med tydliga gränser, goda 
möjligheter att överblicka  och riktmärken.Allmänna gång och cykelvägar längs kvarter gör att gränsen mellan 

det privata och offentliga blir tydligt och är positivt för tillgänglighet 
och trygghet. Referens: Zinkens väg, Stockholm

Mötsplatser för social hållbarhet

Mötesplatser ska utformas som attraktiva och inbjudan-
de miljöer och vara tillgängliga, både fysiskt och mentalt. 
Då ökar förutsättningarna för att de ska fungera. Genom 
bra materialval för markbeläggning och bra lösningar för 
att ta upp nivåskillnader kan man ta sig fram både med 
barnvagn och med rullstol på ett enkelt sätt. Med tydliga 
gränser mellan offentliga och privata ytor skapas en tydlig 
mental tillgänglighet där det inte råder några tvivel om 
var man får röra sig. I ett område med sittplatser, både 
planerade och spontana, finns möjlighet att uppehålla sig 
och goda chanser att träffa på någon. Mötesplatserna 
bör vara utformade i mänsklig skala och med hänsyn till 
väder och vind och kunna erbjuda attraktiva mikrokli-
mat. Framför allt bör mötesplatserna erbjuda en positiv 
sinnesupplevelse genom att vara estetiskt utformade 
med exempelvis vegetation, vatten och ibland även med 
vackra utblickar.
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Delmål 1.3: I park- och naturmiljöerna finns 
en variation av attraktiva platser som up-
pmuntrar till möten. 

Katrineholm stads park- och naturmiljöer är 
viktiga mötesplatser. Grönområden är en viktig 
del av stadens icke-kommersiella offentliga 
rum och ofta är det grönområden som binder 
samman olika bostadsområden. Katrineholms  
gröna miljöer bidrar därför till den sociala 
hållbarheten genom att uppmuntra till möten 
mellan människor av olika ålder, bakgrund, 
livssituationer och intressen. Grönområden 
är även viktiga för integrationen genom 
en stor mångfald av platser och aktiviteter 
som tilltalar olika grupper i samhället. De 
olika grönområdena utanför staden kan på 
ett tydligare sätt länkas samman genom att 
prioritera utveckling av parkmiljöer, rekreativa 
stråk och grönska till utvalda stråk genom 
staden. Genom att samla ytor för aktivitet och 
rörelse ökar genomströmningen av människor 
vilket ger goda förutsättningar för spontana 
möten och social samvaro. 

Planeringsriktlinjer: 
• Katrineholms parker och naturområdens funktion som 
mötesplatser värnas och utvecklas genom god utform-
ning samt variation, uttryck och aktiviteter.
• Park- och naturmiljöerna kompletterar varandra. För att 
stärka stråk och kopplingar kan park- och naturmiljöers 
aktiviteter och funktioner samlas i vissa områden medans 
andra gröna miljöer tillåts vara mer rofyllda. 
• Offentlig konst och medveten gestaltning används för 
att i stadens gröna miljöer skapa attraktiva mötesplatser 
med identitet som ger trygghet och lustfylldhet för kom-
munens invånare.

Olika grupper har olika behov

Vid utformning av gröna mötesplatser är det viktigt att 
komma ihåg att olika grupper har olika behov och pre-
ferenser. En studie om spontanidrott kommit fram till att 
ca 80 % av alla utemiljöer för ungdomar används av killar 
och att tjejer främst efterfrågar vindskyddade ”hängmiljö-
er” (Blomdahl et al., 2012). Välordnade och intensivt sköt-
ta parker är viktiga för vissa grupper medan andra söker 
lugn och ro. Då barn kan uppskatta ”vilda” miljöer att 
bygga gångar, gömslen och kojor i behöver äldre sittmöj-
ligheter och möjligheter att se och träffa andra människor 
(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Ur ett barnperspektiv är 
det viktigt med en variation av anlagda och naturliga plat-
ser. Ett barn och ungdomsperspektiv bör även fokusera 
på hälso- och säkerhetsaspekter. Barn är mer känsliga 
för föroreningar, UV strålning och mer utsatta i trafiken än 
vuxna. Därför är det viktigt att barns rekreativa miljöer är 
säkra och erbjuder skugga.

Planeringsriktlinjer: 

• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra och 
målgruppsanpassa information om samtliga grönområ-
den intressanta för när- och upplevelseturism.
• Parkerna och naturområderna namnsätts för att un-
derlätta möjligheten att hitta dit. Kommunen har bra och 
tydlig information på sin hemsida om parker och grönom-
råden och var de finns. Digital information på webb och 
app kan eventuellt kompletteras med broschyrer.
• För parkevenemang och aktiviteter ska program och 
aktiviteter tas fram och informeras om. 

Delmål 1.4: Katrineholms gröna miljöer är 
attraktiva och välkända hos Katrineholmare 
och besökare

Katrineholm rymmer vackra naturmiljöer som 
kan bidra till kommunens attraktivitet och 
identitet. Katrineholm har en historia som 
Lindarnas stad och marknadsförs idag som 
Sveriges Lustgård. Genom marknadsföring, 
skyltning, program och aktiviteter kan allt 
fler Katrineholmare och besökare få njuta 
av de vackra miljöerna. Information och 
marknadsföring är också viktig för att även 
mindre vana ”naturkonsumenter” ska hitta ut i 
naturen.

Skyltar och lättillgängligt kartmaterial bidrar till att Katrineholmare och 
besökare lättare kan nyttja stadens parker och naturområden.
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Mål 2. De gröna miljöerna ger 
goda förutsättningar för ekosys-
temtjänster genom stärkt biolo-
gisk mångfald och goda sprid-
ningssamband för växter och djur

Delmål 2.1: Katrineholm har en god varia-
tion av naturtyper som främjar biologisk 
mångfald och naturpedagogik

Det finns en variation av naturtyper i 
Katrineholms stad som tillsammans skapar 
en biologisk mångfald som är understödjande 
för andra viktiga ekosystemtjänster såsom 
naturpedagogik och pollinering. Skolor och 
förskolor har tillgång till miljöer lämpade för 
naturpedagogik som är anpassade till respektive 
ålders behov och kunskapsnivå. 

Genom Katrineholm löper en barrskogsklädd ås, 
det finns flera ädellövsskogspartier, blandskogar, 
ängsmarker, och strand-och vattenmiljöer som 
ger staden en god grund  för biologisk mångfald. 
Inne i de centrala delarna finns parker av 
varierande storlekar och både små och stora 
parker utformas och skötts för att stödja en hög 
biologisk mångfald. Runt Katrineholm finns 
stora skogsmiljöer vilket gör att skogsbruket stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. För 
att stärka den biologiska mångfalden behöver 
både åsen och skogsmiljöerna runt staden hänga 
samman bättre. Åsen är delvis fragmenterad i 
stadens västra delar och öster om staden riskerar 
logistikområden dela upp skogen. 

Åtgärder för att stärka den biologiska 
mångfalden kan många gånger väcka frågor 
och vara i konflikt med det mer ”städade” och 
ordnade natur/parkidealet även om det också 
finns många som uppskattar just variationen. 
Därför är det viktigt att informera om biologisk 
mångfald och hur olika miljöer kan stödja 
den så att nyfikenhet och intresse väcks hos 
allmänheten. 

Planeringsriktlinjer: 

• Höga naturvärden värnas vid planering och skötsel.
• Variationen av naturtyper som uppkommit i stadens 
omväxlande skogs-och öppna kulturlandskap värnas 
och skötts. 
• Markägare och boende i Katrineholm informeras om 
hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden.
• Vid bebyggelseutveckling, skötsel av naturmark, 
restaurering och nyanläggande av parkmark tillvaratas 
möjligheten att bidra till kommunens biologiska mång-
fald. Detta kan ske genom exempelvis slåtter och bete, 
varierade planteringar, bärande träd och buskar och 
veddepåer. 
• Vid nyanläggning av parker ska de lokala förutsättning-
arna tas tillvara såsom jordformationer, flora och fauna.
• Små parker som domineras av en klippt gräsyta kan få 
stärkt biologisk mångfald genom att skapa bomiljöer för 
fåglar och insekter i snår och bark, perennplanteringar 
och satsa på växter som blommar under olika delar av 
säsongen. Delar av det klippta gräset kan med fördel 
ersättas av ängsplanteringar.
• Katrineholm ska ha en stor variation av stads- och 
gatuträd. Vid nyplantering väljs träd för att säkerställa 
diversiteten och efter de lokala förutsättningarna för 
plantering och tillväxt med hänsyn till trafiksituation och 
trafiksäkerhet.
• När gatumiljöer byggs eller byggs om ska utveckling av 
grönska vara en viktig aspekt för att underlätta orienter-
barhet, dagvattenhantering och estetiska upplevelser. 
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Faunadepå/Död ved
Död ved är en bristvara i dagens brukade skogsland-
skap, och en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö för 
många hotade och skyddsvärda arter. Nedtagna större 
trädstammar och grövre grenar placeras i grupper på 
såväl soliga som mer skuggiga platser, för att kunna 
fungera för flera artgrupper med olika krav på livsmiljö.

En biologisk mångfald kan stödjas även på en liten yta genom att aktivt plantera bärande träd och buskar eller anlägga våtmarker. Referensbil-
der från Jordbro och Kyrkparken i Järfälla

Faunadepå, referensbild från Värmdö

Biologisk mångfald på liten yta

I Katrineholm finns många parker som domineras av en 
gräsmatta vars biologiska mångfald behöver stärkas. 
Detta kan göras genom att plantera bärande träd och 
buskar såsom sälg, rönn, nypon, slån mm så gynnas 
en lång rad organismer – främst insekter och fåglar som 
livnär sig på pollen, frön, nektar och bär. Även bomiljöer i 
snår och bark liksom kontinuerliga födokällor lockar till sig 
fåglar och insekter.
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Slåtter och bete
I Katrineholm finns stora ängsytor där 
biologisk mångfald kan stärkas genom 
slåtter och bete. Slåtterängar är en av 
de artrikaste naturtyperna vi har i vårt 
land. På ungefär samma sätt som för 
slåtter innebär bete att vegetationen 
utsätts för en störning som alla arter 
i betesmarken måste anpassa sig till. 
Anpassningen ger en speciell och artrik 
flora där många olika överlevnadsstra-
tegier finns representerade – lågväxta, 
sträva, illasmakande, låg tillväxtzon 
(gräs), mm. Dessa miljöer lämpar sig 
även för naturpedagogik.

Fårbete i Katrineholm

Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk

I Katrineholm finns många tätortsnära skogsmiljöer viktiga 
för rekreation och övriga ekosystemtjänster. För att stärka 
dessa värden bör dagens skogsbruk sträva mot att bli än 
mer miljö och rekreationsanpassat. Där det är lämpligt, nära 
bebyggelse och andra tätortsnära skogsområden tillgäng-
liga för friluftslivet, bör skogsbruket bedrivas som kontinui-
tetsskogsbruk, något som redan påbörjats på vissa platser i 
kommunen. 
Ett miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk innebär 
att skogen brukas utan att slutavverkas genom kalhugg-
ning. Marken är därför kontinuerligt skogbevuxen och ett 
visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning. 
Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk kan även kallas 
kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk. Genom 
att avverkning sker inom mindre områden eller vissa utvalda 
kategorier av träd är skogen  hela tiden flerskiktad och 
består av träd av olika åldrar och storlekar. Detta stödjer 
biologisk mångfald och ekologiska värden då bo- och sprid-
ningsmiljöer inte försvinner. Att skogen i stort sätt behåller 
sitt utseende och karaktär är positivt för rekreationen. 

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogssty-
relsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/

Blandskog, referensbild från Majorskogen
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Delmål 2.2: Katrineholm har välfungerande 
ekologiska spridningssamband inom sta-
den och ut mot omgivande landskap. 

Ett ekologiskt spridningssamband beskriver 
djurs, insekters, växters och andra organismers 
spridningsmöjligheter mellan en viss naturtyp. 
Ett spridningssamband bedöms finnas när 
områden av liknande naturtyp ligger inom 
ett möjligt spridningsavstånd, avståndet 
skiljer sig beroende på art men breda och 
sammanhängande grönstrukturer med så kallad 
hög konnektivitet är grundförutsättningen för 
ekologiska spridningssamband. Blir landskapet 
alltför uppbrutet blir avstånden mellan lämpliga 
livsmiljöer så långa, att det påverkar spridningen 
av arter. Gällande ekologiska spridningssamband 
kallas uppbrutna samband för fragmenterade.  

På en övergripande skala sträcker sig 
Katrineholms grönstruktur genom och runt 
staden vilket är positivt för de ekologiska 
spridningssambanden. Genom staden 
går barrskogsåsen som kan verka som 
spridningssamband för fåglar och vissa insekter. 
Olika typer av ekologiska spridningsamband 
finns beskrivna i tabell 2 nedan. 

Ekologiska samband - för vilken art?

Det är svårt att tala om spridningssamband som fungerar 
för alla arter då varje enskild art har sina egna krav på 
spridningsförhållanden. Olika arter reagerar också olika 
på olika typer av barriärer såsom vägar, tät bebyggelse 
avsaknad av rätt naturtyp eller tillräckligt hög kvalitet på 
naturtypen. Läs mer om ekologiska samband och barri-
ärer för olika arter, sid. 41-46 i När, vad och hur ? Svaga 
samband i Stockholms gröna kilar (SLL, 2012). 

Planeringsriktlinjer: 

• Ekologiska spridningssamband (gröna samband) vär-
nas och stärks enligt karta på sida 31.
• Vid exploatering och detaljplaneläggning utreds påver-
kan på ekologiska spridningssamband. Detta säkerställs 
bl a genom att påverkan på ekologiska spridningssam-
band läggs in som punkt i mallen för behovsbedömning-
ar med hänvisning till grönkartan.
• Där viktiga spridningselement finns på privat mark 
ska markägaren och boende i området informeras för 
att ge dessa möjlighet att bidra till att bevara och stärka 
sambandet. Privata trädgårdar kan vara värdefulla polli-
neringsmiljöer. 

Typ av område Fysisk struktur Beskrivning

Biologiskt 
värdefulla träd och 
platser

Till ytan små 
platser och/eller 
enskilda träd

Även till ytan små element kan ha ett högt värde för den biologiska mångfalden och fungera 
sammanlänkande i spridningssamband. Det kan t.ex. vara äldre träd, små fragment av naturlig 
gräsmark, dammar och trädgårdsodlingar av lång kontinuitet. Vid detaljplanelägning bör dessa 
skyddas, exempelvis genom krav på marklov. Skydd av specifikt värdefull vegetation bör även 
preciseras i planens syfte. I Katrineholm är äldre gatuträd och små parker och grönytor inne i 
stadskärnan exempel på till ytan små platser som kan vara viktiga länkar i spridningssamband. 

Fragmenterade 
spridningssamband 

Smala och 
fragmenterade 
gröna samband

Spridningssamband för arter som har lätt att förflytta sig såsom fåglar, rådjur och vissa insekter har 
ofta i tätbebyggda områden vissa luckor eller svagare passager. Dock är detta en mycket 
heterogen grupp, vissa skalbaggar kan förflytta sig ca 200 meter för att finna föda, humlor ca 2 km 
och vissa fågelarter kan till och med ha större revir. 
Skogsåsen och produktionsskogarna norr om stadskärnan är exempel på gröna stråk med luckor 
och delvis låga naturvärden som ändå kan fungera som spridningssamband för dessa arter. 
Vid planering är det viktigt att undvika att fragmentera gröna stråk utan istället stödja dessa. I 
detaljplaneläggning kan detta göras genom att skydda naturmark genom strategisk placering av 
byggnader och införa krav på marklov för trädfällning.

Spridningssam-
band med hög 
konnektivitet

Stora och 
sammanhängande 
gröna samband

För att ett grönt samband ska fungera som ett ekologiskt spridningssamband med hög konnektivi-
tet behöver stråket bestå av sammanhängande biotoper (naturtyper) med värdekärnor. En 
värdkärna är ett naturområde som är särskilt rik på arter och är platser som får de högsta värdena i 
en naturvärdesinventering. Värdekärnan kan känna som spridningscentrum för många arter. 
Då olika arters trivs i olika typer av biotoper är det viktigt att det finns sammanhängande stråk inte 
bara av en typ. I Katrineholm är barrskog och lövskog två av de dominerande biotoperna.   
I planering bör områden med högt eller högsta naturvärde bevaras och vegetation skyddas för att 
bevara sammanhängande stråk av olika typer av biotoper. Längs Djulösjön och Duveholmsjöns 
stränder betyder detta t.ex. att det både behöver finnas sammanhängande barrskogsmiljöer och 
lövskogsmiljöer.

Tabell 2. Typer av ekologiska spridningssamnband i Katrineholm
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Planeringsriktlinjer: 

• I detaljplaner bör befintliga ekosystemtjänster identifie-
ras och kartläggas. Där ekosystemtjänster saknas bör på 
platsen lämpliga och möjliga ekosystemtjänster tillskapas.
• Vid bebyggelseutveckling avsätts grönytor som behövs 
för reglerande funktioner, t ex för lokal rening av vatten 
och vattenreglering, och andelen hårdgjord yta begrän-
sas. 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) stödjer 
rening av vatten, flödesreglering och erosionsskydd och 
bör ske ytligt för att stödja den biologiska mångfalden.
• I utbyggnadsområden med flerfamiljshus kan mark 
avsättas för odling i olika form. 
• Koloni- och odlingslottsområden och gemensamhets-
odlingar utformas så att de är tillgängliga för allmänheten 
och så att de positivt bidrar till omgivningen..

Delmål 2.3: Katrineholm tar väl tillvara 
tätortens förutsättningar för att leverera 
övriga ekosystemtjänster

Kommunens planering och skötsel av 
natur- och parkmark bidrar till att befintliga 
ekosystemtjänster bevaras och stärks och att 
potentialen att utveckla nya ekosystemtjänster 
tillvaratas. Ett sätt att arbeta med 
ekosystemtjänster är att ta fram prognoser 
för vilka ytor som behövs som kan användas 
som underlag vid bebyggelseutveckling för 
vilka ytor som behövs för att fortsatt leverera 
ekosystemtjänster beroende på område. 
Prognosen kan användas som underlag vid 
bebyggelseutveckling för att säkerställa att 
produktionen av ekosystemtjänster inte minskar. 
Ytor ska exempelvis avsättas för lokal rening 
av vatten och reglering vid höga vattenflöden, 
ge plats för gatuträd längs vältrafikerade gator, 
tillse att det finns tillräckligt med vegetation för 
att undvika värmeöeffekter och begränsa andelen 
hårdgjord yta. 

Kulturella ekosystemtjänster liksom biologisk 
mångfald har diskuterats inom mål 1 och 
2.1. Övriga ekosystemtjänster som bedöms 
relevanta att diskutera inom Katrineholm 
stad är matproduktion, rening av vatten och 
flödesreglering, pollinering, rening av luft, 
temperaturreglering inklusive UV skydd, 
bullerdämpning och koldioxidbindning. För 
vidare information om ekosystemtjänster i 
Katrineholm, se sidorna 14-15. 
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Nuläge - Katrineholms 

gröna strukturer

Grönstrukturen i Katrineholms stad bygger på 
den ås som rör sig genom staden från öst till väst, 
de gröna områden som finns längs stränderna 
söder om staden och vid Näsnarens strand samt 
större sammanhängande skogsområden i stadens 
norra och östra del. 

Under 2015 och 2016 gjordes en 
naturvärdesinventering och en 
sociotopinventering och resultat och analys av 
inteventeringarna presenteras i Underlag för 
Katrineholm stads grönplan (Ekologigruppen, 
2016b). Rapporten presenterade de ekologiska 
och rekreativa strukturerna i Katrineholm och 
ligger till grund för nedanstående analys. 

Grönområden finns fördelande över hela tätorten 
och har olika karaktär, både gällande rekreation 
och naturtyp. De högsta naturvärdena är knutna 
till ett stråk från Djulö mot Duvestrand och 
Backasjöns strand där det finns områden med 
blandskog, rena granskogar och ädellövskog. 
Längs åsen finns både en del naturvärden och 
stora värden för rekreation. I stadens ytterkanter 
finns grönområden som rymmer många 
rekreationsvärden, särskilt söder om orten 
vid Djulö samt vid stadsdel norr men också i 
centrum. Det finns stora möjligheter att möta 
andra människor i områden där många rör sig.

Ekologiska strukturer

De naturtyper som finns i Katrineholm kan 
delas in i tre kategorier: blandskogar längs med 

SKOGÅSEN

TÄT STAD

SKOGS-STRÅKET

NÄSNAREN-STRÅKET

DUVEHOLMS-STRÅKET

Bristområden /
svaga kopplingar

Stråk med höga värden
(blandskog / barrskog)

Stråk med vissa värden
(barrskog)

Analys av de övergripande ekologiska strukturerna i Katrineholm. 
Källa: Ekologigruppen (2016b)
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stränderna, barrskogar med höga naturvärden på 
åsen och produktionsbarrskogar norr om staden, 
alla med olika förutsättningar.

Duveholmsstråket löper längs med 
sjöstränderna i söder och består huvudsakligen 
av blandskogsområden, med delvis höga 
naturvärden, men även påtagliga och vissa 
naturvärden (fördjupning finns i karta med 
naturvärdesklasser i Underlag för Katrineholm 
stads grönplan, Ekologigruppen, 2016b). Dessa 
är relativt sammanhängande vilket ger goda 
möjligheter för ekologiska spridningssamband. 
Här finns också flera hävdade äldre kulturmarker 
med höga naturvärden.

Sjön Näsnaren norr om Katrineholm är 
Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och 
habitatdirektivet. Sjön är omgiven av naturtyper 
som löv- och sumpskog samt blandskog och 
strandängar. Ytterligare ett område i anslutning 
till Näsnaren, Tornskogen, med äldre blandskog 
är Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. 
Här finns höga naturvärden och ett mycket rikt 
fågelliv.

Skogsstråket på åsen som går igenom 
Katrineholm utgörs av barrskogar med i stora 
delar höga värden som också kopplar vidare till 
kringliggande större skogsområden. Åsen bryts 
dock av i stadens centrala delar på grund av 
tidigare exploateringar.

Norr och öster om Katrineholm stad utgörs 
skogarna huvudsakligen av produktionsskog 
med relativt låga naturvärden.

Rekreativa strukturer 

Katrineholms främsta rekreativa värden finns 
i områdena söder om staden, längs vattnen, i 
stadsparken och utemiljöerna kring de stora 
idrottsanläggningarna. De platser som används 
mest frekvent är området kring Djulö gärde, 
skogsåsen genom staden, Backa hage och 
Näsnarens strand vid Catrineholms gård. Djulö 
tillhör Katrineholmarnas favoritområden och har 
stora rekreativa kvaliteter nära vatten och det 
kulturhistoriska landskapet. 

Den sociotopkartering som gjorts 
(Ekologigruppen, 2016a) visar att Katrineholms 
rekreativa värden har en tydlig koncentration 
till de södra delarna och till Stadsparken i 
centrum. I dessa områden finns anläggningar 
och målpunkter som lockar många, vilket ger 
potential för möten mellan olika människor 
och grupper. Det är positivt att staden har dessa 
kvaliteter – mycket tack vare vackra landskap 
och aktivitetsmöjligheter som promenadstråk, 
naturmiljöer och bad. 

Samtidigt finns det en obalans mellan olika 
områden när det gäller tillgång till rekreation. I 
norr finns värdefulla landskapskvaliteter men de 
är inte lika utvecklade och omhändertagna. 

Angränsande skogar i öster har också kvaliteter 
för friluftsliv men används inte i lika stor 

Natura 2000-område

Ett Natura 2000-område är ett område som beslutats av 
regeringen utgör skydd enligt EU:s fågel- och habitatdi-
rektiv (79/409/EEG bevarande av vilda fåglar och 92/43/
EEG bevarande av livsmiljöer). Dessa områden behand-
las som särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 27-29 
§§ miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 
områden har från och med 1 juli 2001 status av riksin-
tresse.

Resultat av sociotopkartering,ju mörkare färg ju högre koncentration 
av karterade sociotoper.  Källa: Ekologigruppen, 2016a. 
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utsträckning. Det finns potential att utveckla de 
värden som finns för att öka möjligheterna för 
att alla Katrineholmsbor ska ha nära till natur 
och grönska. Särskilt viktigt är detta i stadens 
västra och nordöstra delar som är de områden 
som ligger längst bort från de mest uppskattade 
grönområdena.

Vid nya bebyggelseplaner är det viktigt att 
beakta människors behov av gröna miljöer och 
tidigt planera för god tillgång till natur och 
grönska för både befintliga och tillkommande 
bostäder.

Katrineholms många idrottsplatser erbjuder 
möjlighet till bollspel i organiserad form, medan 
mer informell bollek också är möjlig i flera av 
de mindre parkerna och på öppna naturmarker. 
Det finns även fem utegym, i Stadsparken, 
Furulidens aktivitetspark (Eriksbergsvägen 36A), 
Strandgården (Halvergatan 3), Nyhemsskolan 
(Bokvägen 3) och på Djulö. Backavallen 
och Värmbol idrottsplats är de två större 
idrottsanläggningarna

Sociotopkartering Katrineholms stad

• En sociotop är ett av människor upplevt värde och 
beskriver vilka aktiviteter som en plats kan bidra med.
• En kartering av hur grönområden inom Katrineholms 
stad används har tagits fram under våren 2016. 
• Här har frågeställningar som aktivitet, upplevelsevär-
den, karaktär och parktyper identifierats.
• Karteringen har gjorts genom rekreationsinventering i 
fält, enkät och intervjuer av Ekologigruppen.

DJULÖ

NÄSNAREN

RAMSJÖ->
STALLS BACKE

STADSDEL
NORR

CATRINEHOLMS

GÅRD

SKOGÅSEN

KATRINEHOLM
NORDOST

KATRINEHOLM
VÄSTER

CENTRUM-
STRÅKET

DUVEHOLMS-STRÅKET

Områden / stråk
med vissa värden

Områden med höga 
rekreationsvärden

Bristområden

BACKA HAGE

STADSPARKEN

Övergripande rekreativa samband i katrineholm. Källa: Ekologigrup-
pen, 2016
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Dagens grönstruktur

I grönplanekartan har Katrineholms 
grönområden delas in i ett antal kategorier 
som ger en bild av karaktär, användning 
och skötselnivåer. Ofta kan olika värden 
stärka varandra – en blomstrande dunge med 
hög biologisk mångfald kan också vara ett 
populärt utflyktsmål och en gräsplan för lek 
och idrott kan efter ett skyfall fungera som en 
dagvattendamm. I vissa fall kan dock olika 
värden vara motstridiga, exempelvis i vassdungar 
längs stränder där fågellivet kan störas av alltför 
närgångna flanörer.

Kategorierna skog, naturpark, gröna stråk, 
park, kulturmiljöområden, gröna samband 
samt stränder och vattenområden har använts 
för att en bild av områdens fysiska innehåll 
och upplevelsevärden oberoende dess avstånd 
till bostäder, arbetsplatser och skolor. Under 
mål 1.1. var fokus istället just närheten och 
funktionen av ett grönområde. En bostadsnära 
park eller natur, en stadsdelspark och ett större 
rekreationsområde kan innehålla en eller flera av 
de olika karaktärerna. 

Skog

Katrineholms stad är omgiven av flera 
tätortsnära skogsområden som till stora 
delar har ett produktionssyfte. Det finns dock 
områden med höga natur- och upplevelsevärden, 
exempelvis blockstensskogar, kulturbete och 
småbrutna skogslandskap. Om skogarna brukas 
på ett än mer rekreationsanpassat sätt än 
idag kan de rekreativa värden öka med tiden. 
Skogsområden med rekreationsvärden ligger 
främst vid Djulö, Genne, Stohagen och kring sjön 
Näsnaren, men även i mer bostadsnära lägen 
som vid Lasstorp och Gersnäs. De tätortsnära 
skogområdena är viktiga för vardagsmotion 
och används främst för promenader och 
vandring, som exempelvis längs Hälsans stig. 
Skogsområdena i staden ger även människor 
möjlighet att leta sig ut till större naturområden 
utanför staden.

Naturpark

Med naturpark avses här grönområden i staden 
med låg skötselintensitet men med potentiellt 
hög användning på grund av sitt läge nära 
bebyggelse. Områdena kan ha stigar eller 
gångvägar men är i övrigt relativt obearbetade. 
Många av dessa grönområden kan upplevas 
som identitetslösa – de saknar ibland namn eller 
särskild karaktär. De används dock flitigt av 
närboende och har betydelse som skolnära miljö.
Naturpark avser både trädbevuxna områden och 
gräsmarker eller andra extensivt skötta öppna 
ytor. Naturparker finns exempelvis kring åsen, 
i Gersnäs, Lasstorp, i Strandvägsområdet och i 
Djulö, alla i närheten av bostadsområden. 

Gröna stråk

Katrineholm har flera värdefulla gröna stråk 
som på en övergripande nivå kan fungera 
sammanbindande såväl för ekologiska och 
rekreativa funktioner. Gröna stråk går ofta 
längs gång- och cykelvägar, trädkantade gator 
och mellan parker och andra grönområden. 
Gatuträd och -planteringar är viktiga för att 
binda samman grönområden och för upplevelsen 
av gatumiljön. Även enskilda stadsträd har en 
klimatreglerande och luftrenande effekt lokalt 
genom att ge skugga, öka luftfuktigheten och 
bidra till luftströmmar. Särskilt värdefulla gröna 
stråk har identifierats, se karta på sida 31. Svaga 
gröna stråk bör förstärkas.

Park

I staden finns flera parker som sköts mer 
intensivt. Parkerna har ofta anlagda element, 
exempelvis lekredskap, sittplatser, utegym 
och konstnärlig utsmyckning. Huvuddelen av 
parkerna ligger centralt och är i högre grad 
etablerade mötesplatser och används mer ofta än 
naturparkerna. Parkerna som ligger i de centrala 
delarna av Katrineholm har en relativt god och 
jämn geografisk spridning. 

Kulturmiljöområden

Kulturmiljöområden är områden med tydlig 
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koppling till historisk markanvändning, 
exempelvis jordbruksmark i stadsnära lägen 
och områden med kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och anläggningar. Hit räknas även 
kyrkogårdar och koloniträdgårdar. De två 
större sammanhängande kulturmiljöområderna 
är Djulö Gärde och Catrineholms gård vid 
Näsrnaren. Båda dessa områden har stor andel 
jordbruksmark vilket uppskattas av många 
Katrineholmare då jordbruksmarken skapar 
stora landskapsrum. Både på Djulö och vid 
Catrineholms gård finns även byggnader och 
anläggningar med kulturhistoriska värden såsom 
äldre byggnader och alléer. 

Stränder och vattenområden

Katrineholm är omgivet av sjöar med stränder 
och våtmarker. Sjön Näsnaren är ett Natura 
2000 område och söder om staden ligger 
Duveholmssjön och Djulösjön. Till väster om 
staden ligger Luvsjön. 

Exploateringsområden

I analysen av Katrineholms grönstruktur 
har även de exploateringsområden som är 
identifierade i Översiktsplanen tagits med. 
Detta har gjorts för att visa var framtida 
förändringar i markanvändande kan bidra till 
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för 
befintlig och framtida grönstruktur. 

Gröna samband

I kartan nedan har särskilt värdefulla gröna 
stråk och gröna samband identifierats som 
både är ekologiskt och rekreativt viktiga, en 
sammantagen och vidareutvecklad analys av 
kartorna på sida 27 och 29. I kartan pekas ut var 
de är svaga och bör förstärkas, ekologiskt och 
rekreationsmässigt, t ex genom ökad vegetation 
och bättre möjligheter för människor att röra 
sig genom och längs dem. Att gröna stråk och 
samband just hänger ihop är viktigt för deras 
funktion som ekologiska spridningssamband, se 
mål 2.2. och tabell 2. 

Analys av starka och svaga samband och stråk i Katrineholms grönst-
ruktur. 

Catrineholms Gård

Djulö
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Ramsjöhult

Skirstorp
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Förslag till utveckling av 

befintliga grönområden

Katrineholm har många värdefulla grönområden 
som är viktiga att bevara för att skapa en hållbar 
grönstruktur genom staden men också många 
områden som kan behöva förstärkning. Som 
nulägesanalyskartorna på sidorna 27 och 29 
visar behöver de ekologiska värdena stärkas inne 
i stadskärnan, särskilt med hänsyn till biologisk 
mångfald. I nuläget är rekreationsvärdena främst 
knutna till vissa platser och områden. Genom att 
stödja fler typer av aktiviteter på fler platser kan 
de rekreativa värdena få en större spridning. 

Baserat på grönplanens mål och 
planeringsriktlinjer har förslag till 
utvecklingsåtgärder tagits fram för respektive 
del av staden. Förslagen är exempel på hur mål 

och planeringsriktlinjer kan implementeras 
för att visa framtida inriktningar på skötsel 
och utformning. Utifrån de föreslagna 
utvecklingsåtgärderna har prioriterade åtgärder 
lyfts fram och markerats med en siffra i 
kartan. Denna prioritering ska endast ses som 
vägledande. Vid planläggning och exploatering 
behöver ekologiska och sociala värden samt 
ekosystemtjänster kartläggas för att säkerställa 
att värden bevaras och kompenseras om negativ 
påverkan inte kan undvikas.  

Inom exploateringsområderna kan det finnas 
höga värden som kan behöva utredas vidare och 
tas hänsyn till. 

Grönplanens karta med de olika delarna av staden markerade. 
Siffrorna hänvisar till prioriterade åtgärder för respektive område och 
beskrivs nedan. 
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Prioriterade åtgärder i stadskärnan:

1. Stärk det gröna stråket längs Vasavägen för att skapa 
en tydligare koppling mellan stadens södra och norra de-
lar. Förstärkning av ekologiska funktioner med träd och 
planeringar och rekreativt genom gång- och cykelvägar
2. Stärk den biologiska mångfalden även i de små 
parkerna som idag domineras av en gräsmatta med 
exempelvisbärande buskar och träd och fler bomiljöer för 
fåglar och insekter. Se mål 2.1.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:
• Fler och väderskyddade sittmöjligheter såsom nya 
parkbänkar behövs samt en ökad skötselnivå behövs för 
att parkerna ska bli mer attraktiva mötesplatser. Se mål 
1.3.
• För attraktiva mötesplatser behöver parkerna i stads-
kärnan kompletteras med fler aktivitetsmöjligheter såsom 
skate för ungdomar, skridsko på vintern, fler mindre 
bollplaner. Även mer service efterfrågades i intervjuerna 
under sociotopkaterneringen. Se mål 1.3.
• Genom att utveckla möjligheter till stadsodling stöds 
dels ekosystemtjänsten matproduktion, mål 2.3, den 
biologiska mångfalden och välfungerande spridnings-
samband mål 2.2.
• Genom att utveckla parkerna i stadskärnan med mer 
variation i utformning och skötsel kan möjligheter för 
naturpedagogik stärkas. Se mål 2.1. 
• För att ge parkerna i stadskärnan tydligare identitet 
bör alla befintliga och framtida parker och grönrum vara 
namngivna och att informations- och kartmaterial ska 
finnas tillgängligt, exempelvis på kommunens hemsida. 
Se mål 1.4.
• För Sveaparken finns budget och förprojektering för en 
större förnyelse av parken. Utformningen ska förbättras 
och lekplatsen som slits hårt av den intensiva använd-
ningen delvis behöver bytas ut. 

Gröna karaktärer: Park

Stadskärnan - Centrum, Norr och de täta 
delarna av Öster

I Katrineholms centrala delar finns flera mindre 
parker. Parkerna är stadsmiljöns lunga – ett 
vardagsrum för social samvaro, rekreation och 
lek. Katrineholm är känt som ”Trädgårdsstaden” 
och en mångfalden av blommor, buskar och 
träd ingår i en medveten strävan att skapa en 
god livsmiljö. De centrala parkerna bör rustas 
upp och förstärkas gällande sitt innehåll och 
attraktivitet för att kunna uppfylla invånarnas 
behov av mångfunktionella andningshål i staden.

Stadsparken är Katrineholms mest intensivt 
skötta park. Där finns det exempelvis utegym, 
konstnärlig utsmyckning, vattenanläggning, 
perennplanteringar och blomprakt. Intervjuer 
i samband med sociotopkarteringen visade att 
Stadsparken är den i särklass viktigaste gröna 
mötesplatsen i staden. Den uppskattas mycket 
tack vare att den är välvårdad och ger många 
möjligheter till aktivitet.

De mindre kvartersparkerna har ett socialt 
och kulturhistoriskt värde som exempelvis 
Götaparken och Kullbergsparken. Dock består 
flera parker huvudsakligen av gräsytor som 
inte alltid lockar till vistelse och bör därför 
kompletteras med funktioner och utrustning 

för bättre sitt- och aktivitetsmöjligheter. Deras 
biologiska mångfald behöver också stärkas 
genom planteringar och skötselåtgärder då inga 
naturvärden har karterats i parkerna i dagsläget 
(se Underlag för Katrineholm stads grönplan, 
Ekologigruppen 2016b). Stora delar av stadens 
centrala delar är identifierat som bristområde 
i nulägesanalysen vilket gör det extra viktigt 
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Parker i stadskärnan
• Stadsparken - stadens mest intensiva skötta park som 
pekas ut som den viktigaste gröna mötesplatsen. 
• Kyrkparken - Runt Katrineholms kyrka ligger Kyrkpar-
ken med klippta gräsmattor och uppvuxna träd
• Järnvägsparken - Järnvägsparken ligger i anslutning 
till järnvägsstationen anlades 1888. Under pilträden finns 
det parkbänkar, det finns planeringringsgrupper och en 
fontän.
• Sibeliusparken - Ligger vid Sibeliusgatan och består 
av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage 
med en sittbänk. 
• Nolnäsparken - Nolnäsparken ligger i direkt anslutning 
till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvux-
na träd. 
• Sveaparken - I Sveaparken, intill Kullbergska sjukhuset 
finns Katrineholms största lekpark. 
• Springkällan - Ligger i korsningen Fredsgatan/Drott-
ninggatan invigdes 2000 och är en blommande oas och 
mötesplats i centrum av staden med perenner, häckar av 
liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.
• Fjärilsparken - Fjärilsparken vid Hantverkaregatans är 
planterad med växter som lockar till sig fjärilar, t.ex. fjärils-
buske, kärleksört, lavendel och hassel.

Den skogbeklädda ås som sträcker sig rakt 
igenom Katrineholms stad och till stora delar 
är intakt är mycket viktig för staden. Åsen har 
en viktig roll som landmärke och är populär 
för promenader och motion, den har också 
värde som jordformation och har tidigare 
delvis använts som vattentäckt. Den har höga 
naturvärden kopplat till barrskogen och är viktig 
som den enda större spridningsstråket som går 
igenom stadskärnan. Enligt översiktsplanen är 
åsen viktig för stadens identitet och bör stärkas 
och tillgängliggöras. I och med omlokaliseringen 
av kommunens vattentäkt öppnas det upp 
möjlighet att tillgängliggöra ytterligare en del av 
åsen för allmänheten. I dagsläget behöver särskilt 
åsens västra delar längs Vingåkersvägen stärkas.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 
och kulturmiljöområden

Katrineholm stadspark anlades på 1940-talet på ett område som 
tidigare använts vid kreatursaktioner. Parken har med stora rhodo-
dendronbuskar och azaleagrupper är en omtyckt mötesplats med en 
friluftscen, uteservering, lekpark en aktivitetspark (utegym) och en 
beachvolleyplan. 

att de befintliga parkerna stärks, både när 
det gäller rekreation, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Då förtätning planeras i de 
centrala delarna bör de befintliga parkerna 
bevaras och stärkas. 

Skogsåsen
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Öster - Sandbäcken, Laggarhult, 
Stohagen och Katrineholms 
logistikcenter

I stadens östra delar ligger Sandbäcken med 
flerbostads- och villaområden, småhusområderna 
Laggarhult och Stohagen samt Katrineholms 
logistikcenter. Parkerna i området har generellt 
låg biologisk mångfald då de domineras av stora 
gräsytor. Naturparken Sandbäcksparken har med 
sin rika buskvegetation begränsade möjligheter 
till rekreation.

Laggarhult och Stohagen är småhusområden 
med god tillgång till naturpark och skog 
mot Stalls backe och Ramsjöskogen och 
promenadslingorna mot Ramsjöhult och 
Sörmlandsleden. Vid Katrineholm logistikcenter 
planeras en utökning av logistikområdet med 
verksamheter och ny bebyggelse. Här finns 
här produktionsskogsområden med låga 
rekreationsvärden på grund av buller, barriärer 
och långa avstånd till bostadsbebyggelse. 
I nulägesanalysen är området kring 
logistikområdet utpekat som bristområde både 
för ekologiska och rekreationsmässiga värden. 

Gröna karaktärer: Park, naturpark och 
skog

Prioriterat åtgärder Skogsåsen:

3. Skogsåsen är det starkaste spridningssambandet 
genom stadskärnan men för att kunna fungera bättre 
som spridningssamband bör åsen stärkas med mer och 
sammanhållen barrskogsvegetation även i stadens västra 
delar. Se mål 2.1, 2.2 och tabell 2. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Genom att öka tillgängligheten, tillskapa aktivitetsmöj-
ligheter och förbättra belysningen kan tillgängligheten 
och tryggheten på skogsåsen stärkas. Se mål 1.2.
• För att stödja skogsåsen som mötesplatser, kopplat till 
mål 1.3 bör naturlek och picknickplatser skapas.

Parker i Öster

• Arboretum - På Sveavägen i östra Katrineholm ligger 
Arboretum Folkets park. I parken finns ett 100-tal träd 
och buskträd, bland annat tulpanträd, rosengren, trum-
petträd, snödroppsträd, äkta kastanj, magnolia samt ett 
15-tal olika arter av björk.
• Floraparken - Mellan Floragatan och Pilgatan består av 
en gräsmatta, blandade träd och buskar samt en lekplats 
med slänggunga, sandlåda och ett lekhus med rutsch-
kana. 
• Kullbergsparken - Ligger vid Kullbergsgatan och  täcks 
av en gräsmatta och har flera storvuxna träd, t ex två 
större granar, men få sociala funktioner (inga sittmöjlighe-
ter och få lekmöjligheter).
• Sandbäcksparken - Ligger vid lokstallarna och är av 
karaktären naturpark. Består av buskage och uppvux-
na löv och barrträd. Sandbäcksparken har ånga stigar 
genom området tyder på att många nyttjar området för 
promenader.
• Vattentornets naturpark - Består av uppvuxen bland-
skog med många stigar och promenad-och cykelstråk.

Floraparken 
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Söder - Skogsborg och Backa

Söder om centrum ligger fler- och 
småbostadsområderna Skogsborg och Backa. 
Här finns grönområderna Götaparken, runt 
Skogsbogsskolan och grönområden kring 
Backavallen och Backa hage med motionsslinga 
och Backabadet. Skogsborg är ett småhusområde 
och centralt i området ligger Skogsborgskolan. 
Strax söderut ligger Backavallen som är ett 
idrottsområde med bandybana och fotbolls- och 
friidrottsarena. Enligt sociotopkarteringen är 
Backavallen en viktig målpunkt men den används 
främst för inomhusaktiviteter. 

Prioriterade åtgärder Öster:

4. Då Katrineholm logistikcenter utökas bör möjligheter 
ses över att skapa gröna gator och parker även inom 
området för att stärka tillgången av grönomården till 
arbetsplatserna. Se mål 1.1. Vid utökningen av Katrine-
holms logistikcenter bör även möjligheterna ses över för 
lokalt omhändertagande av dagvatten och gröna tak, Se 
mål 2.1 och 2.3
5.  Vid exploatering kring vattentornet i Laggarhult bör 
tillgången till stadens gröna miljöer enligt tabell 1, mål 1.1. 
säkerställas. 
6. Stärk den biologiska mångfalden i parkerna genom 
mer och varierad vegetation som även kan lämpa sig 
som bomiljöer för fåglar och insekter. Se mål 2.1. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:
• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötes-
platser bör möjligheter till fler aktiviteter utvecklas samt 
bättre service och tillgänglighet. Vid exploatering bör 
ekologiska och rekreativa värden identifieras och stärka. 
Se mål 1.1, 1.2 & 1.3
• För att stärka tillgänglighet, trygghet och attraktiva 
mötesplatser bör skötsel och utrustning ses över, exem-
pelvis skick på bänkar och papperskorgar. Se mål 1.2 
och 1.3
• För att motverka igenväxning av naturparker bör möjlig-
heter till bete och slåtter ses över och uppmuntras, detta 
stödjer även den biologiska mångfalden. Se mål 2.1.
• Naturparker såsom Sandviksparken kan få fler rekre-
ativa värden genom mer utrustning såsom bänkar och 
lekplatser, gärna med inriktning mot naturlek, kopplar till 
mål 1.2 och vidare 2.1 för naturpedagogik.
• Motionsspår och stigar bör ses över och stärkas för att 
öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.2.
• Skogsbruket i Stalls backe och Ramsjöskogen bör ske 
än mer på ett miljö- och rekreations inriktat sätt, såsom 
kontinutetsskogsbruk. Se mål 2.1.
• Motionsspår och stigar bör ses över och stärkas för att 
öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.2.
• Längs stråk och stigar genom skogen bör fler sittplat-
ser placeras. Se mål 1.2.
• Skogen kan få högre rekreativt värde med fler aktivi-
tetsmöjligheter, exempelvis utegym. Se mål 1.3.

Gröna karaktärer: Parker, naturpark, 
skog och stränder

Parker i Söder

• Götaparken - Parken har gräsytor, lekplats, bollplan 
samt flera uppvuxna träd och några busksnår.
• Skogsborgsskolan - Kring skolan finns naturpark med 
uppvuxna löv- och barrträd.
• Backavallen - Backavallen är ett större idrottsområde 
med fotbollsplan, idrottshallar och tennisbanor.
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Nere vid Duveholmssjön ligger Backa hage 
med park- och naturområde längs med 
vattnet med badbrygga och en igenvuxen 
bollplan. Hälsans stig går genom området. 
Detta är enligt sociotopkarteringen ett mycket 
uppskattat område, de satsningar som gjorts 
med ny promenadväg och bro har gjort att 
det blivit mer använt. Det är välskött med fina 
bryggor och utsiktsplats vid vattnet. Mellan 
vattnet och villabebyggelsen finns flera mindre 
grönområden med bland annat bollplan och 
ett skogsområde med kulturbete och blockig 
morän. Vid vattnet finns en fin bruksmiljö som 
knyter an till kulturhistorien och en våtmark. 
Sociotopkarteringen visar att det uppskattas att 
området är belyst på kvällen och att det finns 
möjlighet till spontanfotboll.

Prioriterat åtgärder Söder:

7. Kring Backavallen och Skogborgsskolan finns natur-
park och skog med högt användningstryck. Möjligheter 
till fler aktiviteter och utrustning bör ses över för att dessa 
ska utvecklas allt mer till attraktiva mötesplatser och stär-
ka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.2 och 1.3
8. Våtmarken vid vattnet har rekreationspotential och kan 
röjas och utvecklas med spänger för att öka tillgänglighe-
ten och tryggheten, Se mål 1.2. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:
• Se över skötselnivåer och skapa ytterligare möjligheter 
för aktivitet i parkerna, för ökad trygghet bör sly röjas. Se 
mål 1.2 och 1.3. 
• Skogsdungar och trädridåer i utkanten av området kan 
utvecklas för att användas i högre utsträckning, gärna för 
aktiviteter med sportanknytning. Se mål 1.2, 1.3 och 2.1.
• Skogsbruket bör ske på ett än mer rekreations- och 
miljöinriktat sätt, såsom kontinutetsskogsbruk. Se mål 
2.1.
• För att utveckla naturrekreationen och naturpedagogik 
bör en naturlekplats anläggas liksom spår för terräng-
cykling och eventuellt ett utegym. Se mål 1.1, 1.3 och 2.1. 
Med fler aktiviteter stärks även den upplevda tryggheten. 
Se mål 1.2. 

Nävertorp och Strandvägsområdet

Sydväst om centrum ligger stadsdelen Nävertorp 
och nere vid Duveholmsjöns strand ligger 
Strandvägsområdet. I Nävertorp ligger flera 
parker, Nävertopsparken, Nävertorps torg, 
Lövängen, Skogsgläntan, Talldungen vid 
Nyhemshallen samt ett delvis upplyst skog- och 
naturparksområde med stora block och en 
motionsslinga ner mot Duveholmsbadet. 

Parker i Nävertorp

• Nävertorpsparken - Belägen vid Kerstinbodagatan i 
Nävertorp. I parken finns en lekplats och en fontän.
• Nävertorps torg-  En mindre park, även den utmed 
Kerstinbodagatan. Parken anlades i slutet av 1970-talet. 
Här finns sittytor och planteringar.
• Talldungen vid Nyhemshallen - Är av karaktären natur-
park och består av en skogklädd höjd.
• Lövängen - Vid Lövängsgatan ligger Lövängen som 
kan uppfattas som bostadsgård men är allmän och har 
stort socialt värde. Parken täcks av en klippt gräsmatta 
och har flera uppvuxna björkar. 
• Skogsgläntan - Ligger mitt i ett bostadsområde och 
täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar. Saknar helt 
utrustning och sittmöjligheter.

Gröna karaktärer: Park och naturpark
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Folkliv i Nävertorp

Prioriterade åtgärder Nävertorp:

9.I samband med exploateringen av området vid 
Clastorpsvägen (specificerat i Översiktsplanen sida 55) 
bör tillgång till stadens gröna miljöer i mål 1.1 tabell 1 
stäkerställas.
10. Duveholmssjöns strand är en del av det ekologis-
ka spridningssamband som går längs stadens södra 
delar. För att stärka sambandet bör både den rekreativa 
tillgängligheten och den biologiska mångfalden ses över. 
Se mål 1.2 och 2.2

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötes-
platser bör utrustning och aktivitetsmöjligheter ses över, 
särskilt med hänsyn till sittplatser, Se mål 1.2.
• I parkerna kan den biologiska mångfalden stärkas med 
fler planteringar. Se mål 2.1.
• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör sköt-
seln av naturpark förstärkas. Se mål 1.2. 
• Den skog som finns i området ligger mellan bostads-
områden och har stor potential att användas som 
bostadsnära natur. Tillgänglighet, trygghet, sittplatser 
och möjligheter till aktiviteter såsom naturlek bör ses över 
samt möjligheter till naturpedagogik. Se mål 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1.

Djulö gärde, Talltullen och Gatstuberg

I Katrineholms sydöstra del finner vi Djulö 
gärde, Talltullen och Gatstuberg. Vid Talltullen 
pågår arbete med trafikplatsen för att skapa 
en mer välkomnande entré till staden. Två 
cirkulationsplatser kommer att byggas, 
och trafikmiljön kommer bland annat att 
förbättras för gående och cyklister. För att fira 
Katrineholms 100-årsjubileum planteras 100 
körsbärsträd som ger blomsterprakt på våren 
och vackra höstfärger. 

Gröna karaktärer: Skog, naturpark, 
kulturmiljöområde, stränder och 
våtmark

Badplatsen på Djulö



42   |   Grönplan, Katrineholms kommun

förlängs säsongen för området som utflyktsmål 
från sommarhalvåret till att det kan nyttjas 
även under resten av året. I samrådet kring 
Katrineholm stads Översiktsplan framkom att 
många vill bevara området som det är med 
jordbruk, friluftsområde och promenader. 

Vid Gatstuberg ligger Skogskyrkogården som 
är ett skogsområde med en  kulturhistorisk 
anknytning till platsen. Skogen ger delvis intryck 
av vild natur och skogskänsla. Vid vattnet finns 
mindre båtbryggor. 

Lövåsen, Lasstorp & Gersnäs

Norr om stadens centrala delar ligger 
områderna Gersnäs, Lasstorp och Lövåsen. I 
Gersnäs och Lasstorp utgörs grönstrukturen 
av produktionsskog, betesmark, åkrar med 
åkerholmar, lövskogsområden och en fin 
enbacke. Betesmarken hotas av igenväxning 
och en del av skogen är nyligen avverkad. Delar 
av landskapet är kuperat med en utsiktspunkt 
på höjden. Det finns spår av användning i 
form av upptrampade stigar och ett anlagt 
motionsspår som dock inte är upplyst. Enligt 
Sociotopkateringen uppfattas området som en 
mysig miljö med fina gångvägar för promenader 
och motion och närhet till koloniodling..

Prioriterade åtgärder:

11. Området kring Djulö hör till de mest använda och 
uppskattade miljöerna i Katrineholm enligt sociotopkarte-
ringen. Bibehålla och stärka olika typer av gröna miljöer, 
tillgänglighet och trygghet samt mångfalden av aktiviteter 
som erbjuds är därför viktigt för hela staden. Här finns 
även stor potential för flertalet ekosystemtjänster och är 
en viktid del av de ekologiska spridningssambanden. 
Kopplar till samtliga mål.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör 
skötseln av naturpark förstärkas och möjligheter till fler 
aktiviteter skapas. Se mål 1.2. 
• Då området är stort och innehåller många typer av 
platser och möjligheter till aktiviteter bör stråk gång och 
cykelstråk ses över för att öka tillgänglighet och trygghet. 
Se mål 1.1, 1.2 och 1.3.
• Bibehåll hög skötselnivå vid Djulö badplats och utveck-
la den som besöksmål med eventuell turistverksamhet 
kopplat till platsens historia, kopplar till mål 1.4.
• Se över och utveckla djurhållning och odling för att 
inkludera fler Katrineholmare, exempelvis genom möjlig-
heter till stadsodling. Se mål 1.4, 2.1, 2.2 och 2.3.

Området vid Djulö gärde består av ett öppet 
odlingslandskap med kulturhistorisk anknytning. 
Djulö allé erbjuder en fin promenad genom 
landskapet, vandrarhem och hembygdsgård finns 
i anslutning till den äldre gårdsmiljön och Djulö 
badplats är en viktig målpunkt i området med 
camping och minigolf. Platsen är ett utflyktsmål 
som lockar människor från hela kommunen 
med möjlighet till bad, picknick, evenemang, 
beachvolleyboll och mycket mer.

I anslutning till camping, bad och Stora Djulö 
herrgård kan med fördel ett aktivitetsområde 
utvecklas inom det som idag mest består 
av en stor gräsyta. Här finns möjlighet att 
erbjuda ett attraktivt utflyktsmål med något 
för alla åldrar. Plats för lek, spontanidrott, 
grillplats och rekreation kompletterar denna 
del av Katrineholm och de aktiviteter som 
området redan har att erbjuda. Dessutom 

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 
och kulturmiljöområden
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I och med anläggandet av det nya bostads- 
och verksamhetsområdet mellan Lasstorp 
och Lövåsen kommer obebyggd mark tas i 
anspråk. Kvar blir en yta ungefär lika stor 
som stadsparken som idag består av gräs och 
buskmark. Här kommer en ny park anläggas 
med möjlighet till spontanidrott, avkoppling och 
lek. Den kan som sådan bli en mötesplats för den 
delen av staden och fungera som en grön oas för 
invånarna. Parken kan även bli viktig som lek 
och utbildningsmiljö för den skola och förskolor 
som planeras i området. 

Längs Vingåkersvägen ligger Kerstinboda och 
Mogetorp, områden som domineras av industri- 
och verksamheter. I Underlag för Katrineholm 
stads grönplan (Ekologigruppen, 2016) pekades 
området ut som bristområde både vad det gäller 
tillgång till grönstruktur och tillgänglighet 
av den. Vingåkersvägen och järnvägen är 
beydande barriärer. De värden som finns här är 
framförallt Mogetorps koloniträdgård samt en 
tallmosse med höga naturvärden (Sweco, 2015). 
Kolonilotterna erbjuder odlingsmöjligheter, 
och kring tallmossen kan erbjuda promenader 
och svamp- och bärplockning. Området ligger 
dock vid järnvägen på baksidan av industrier 
och är bullerstört vilket minskar den rekreativa 
potentialen. Sociotopkarteringen visade att 

Prioriterade åtgärder Lövåsen, Lasstorp, 
Gersnäs

12.Det gröna sambandet norr om staden (se karta  på 
sida 31) behöver stärkas både som ekologiska sprid-
ningssamband och rekreationsområde. Kopplingen till 
Catrineholms gård behöver stärkas. Se mål 1.1. och 2.2.
13. Då en stor andel grönyta kommer tas i anspråk för ny 
bebyggelse (se ÖP sida 53) bör tillgång till stadens miljöer 
enligt tabell 1, ål 1.1. säkerställas.
14.I Lasstorp planeras en ny naturpark på området som 
tidigare varit en soptipp. Då den nya naturparken har 
potential att vara viktig för hela den norra delen av staden 
bör den utformas med höga ambitioner kring tillgäng-
lighet och trygghet och följa riktlinjerna för tillgång till 
stadens gröna miljöer, se tabell 1, mål 1.1. och 1.2.  

Förslag till implementering av mål och plane-
ringsriktlinjer:
• Den skog som finns i området ligger nära och mellan 
bostadsområden. Skogsbruket bör vara än mer rekrea-
tivt- och miljömässigt inriktat för att stärka skogens funk-
tion som bostadsnära natur, biologisk mångfald, som 
spridninngssamband och för övriga ekosystemtjänster. 
Se mål 1.1, 2.1, 2.2 och 2.3.
• För att hindra igenväxtning bör bete och slåtter använ-
das inom skötseln av naturparksmarken. Se mål 2.1. 
• För tillgänglighet och trygghet bör motionsspår och 
stigar utvecklas tillsammans med sittplatser, utrustning 
och möjligheter till aktiviteter för att stödja skogens och 
naturparken funktion som attraktiv mötesplats. Se mål 
1.2 och 1.3.

Gröna karaktärer: Skog och 
kulturmiljöområde

Prioriterade åtgärder:

15. Vid framtida utveckling av området bör tillgänglig-
heten till Mogetorp kolloniområde samt Tallmossen ses 
över. Här har vi stora rekreativa och naturvärden som kan 
bli resurser i en växande stad. Se mål 1.1, 1.2 och 2.3. 

Kerstinboda och Mogetorp
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Badet vid Djulö

koloniområdet är uppskattat som en plats inte 
bara för odling utan för att promenera och 
umgås med andra.

Genne, Luvsjön & Värmbol

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 
och kulturmiljöområden

Prioriterade åtgärder Genne, Luvsjön & Värm-
bol

16. Vid fortsatt exploatering bör tillgången av stadens 
gröna miljöer säkerställas. Se tabell 1, mål 1.1 och 1.2.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Det finns stora grönområden som kan tillgängliggöras 
med fler gångvägar, stigar och sittmöjligheter. Se mål 1.1 
och 1.2.
• Vid Backasjön har våtmarken vid vattnet rekreationspo-
tential och kan röjas och utvecklas med spänger, kopplar 
till mål 1.2 samt 2.1 då platsen har potential för naturpe-
dagogik. 

I stadens västra delar ligger områderna Genne, 
Luvsjön och Värmbol. Områderna består av 
småhusbebyggelse omgivet av jordbruksmark 
och skog. Längs Backasjön och Luvsjön finns 
stränder och mindre våtmarker. I Genne och 
Värmbol finns mindre grönområden vid vatten 
och mellan villabebyggelse med bland annat 
bollplan och ett skogsområde med kulturbete 
och blockig morän. Nere vid Backasjön finns en 
fin bruksmiljö som knyter an till kulturhistorien 
och en våtmark. Sociotopkarteringen visar att det 
uppskattas att området är belyst på kvällen och 
att det finns möjlighet till spontanfotboll.

Kring Luvsjön har ett småhusområde växt 
upp sedan år 2000 och den fjärde etappen 
i exploateringen är på gång. Den nya 
exploateringen ställer krav på att park och 
naturmiljöer anpassas för att klara en ökad 
användning.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark,, 
stränder och våtmark

Nordväst om staden finns ett öppet odlings- och 
beteslandskap med ekhagar, alléer och äldre 
gårdsmiljöer. Fågeltornet Tornstugan och en 
anlagd naturstig finns också i området. Enligt 
sociotopkarteringen uppskattas lugnet och 
landsbygdskänslan. 

Catrineholms gård & Näsnarens strand
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Näsnarens Natura 2000 område

Näsnaren är en av Sörmlands artrikaste fågelsjöar och 
inrättades som Natura 2000 området år 2000. Nära 
200 arter har observerats inklusive häckande havsörn, 
rördrom och stora grupper salskarake. Sjön är grund och 
näringsrik och kantas av stora vassbälten.
De av länstyrelsen i Södermanland identifierade hoten 
mot området inkuderar:
• Orenat dagvatten från Katrineholm och intilliggande 
industriområden
• Näringsämnen från intilliggande jordbruk
• Igenväxning av strandzonen pga ex upphävd hävd
• Exploatering av strandområdet
• Ökat friluftsliv med båttrafik, sportfiske och bad som 
riskerar störa strandhäckande fåglar

Picknickplats vid fågeltornet vid Näsnaren

Prioriterade åtgärder Catrineholms gård & 
Näsnarens strand

17. För att stärka tillgängligheten och tryggheten bör 
promenadmöjligheter förbättras liksom tillgänglighet till 
vattnet. Området har stor potential för naturpedagogik 
med äldre skog, kulturmiljöområden och ett Natura 2000 
område. Se mål 1.2 och 2.1.

Förslag till implementering av mål och plane-
ringsriktlinjer:

• Kulturlandskapet med jordbruk och utblickar är viktigt 
att bibehålla för att stärka området som besöksmål. Se 
mål 1.3 och 1.4.
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Fortsatt arbete

Under  hösten/vintern 2017/2018 kommer 
grönplanen gå på samråd och den beräknas antas 
under andra halvan av 2018.

Föreslagna inventeringar och 
utredningar:

• Kommunen bör ta fram en övergripande 
skötselplan för alla kommunala grönområden. 

• Ett lokalt anpassat verktyg för att beräkna 
lämplig mängd, funktion och kvalitet på 
grönytor i exploateringsprojekt bör tas fram. 

• Kommunen bör göra en 
ekosystemtjänstkartläggning för att visa vilka 
ekosystemtjänster som nyttjas i staden idag, var 
det finns områden med ekosystemtjänster att 
nyttja mer och vilka behov det finns att 
genomföra åtgärder för att öka naturens 
möjlighet att bidra med ekosystemtjänster.

• Grönplanen slår fast att kompensation ska 
göras om grönytors ekologiska eller rekreativa 
värden inte kan undvikas eller bevaras vid 
exploatering. För att detta ska implementeras 
kontinuerligt bör diskussionen kring 
kompensation lyftas i all planering.  

• För bättre information och orienterbarhet i 
stadens gröna miljöer bör informations- och 
kartmaterial för stadens grönstruktur tas fram. 

Uppföljning

Planen ska följas upp årligen i samband med 
årsredovisning i Bygg-och miljönämnd. Eftersom 
grönplanen är kopplad till Översiktsplan – del 
staden ska den revideras samtidigt som den 
planen.
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Bilaga 1 Gällande 

lagstiftning 
utdrag ur Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områ-
dena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelser-
na om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 
kap. miljöbalken ska tillämpas.
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- 
och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankom-
munala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och kommunika-
tionsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de 
intressen som anges i första stycket 1–5. Lag (2013:867).
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet.
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-
handsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och bygg-
nadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhälls-
service i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar 
samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 
tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-
ras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa 
verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda 
klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanord-
ningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar 
och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
7 § Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till be-
hovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse finns
1. gator och vägar,
2. torg,
3. parker och andra grönområden,
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och
5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och 
kommersiell service.
8 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna 
lag ska byggnadsverk som placeras under markytan i skälig 
omfattning utformas så att det inte försvårar användningen av 
marken ovanför.
9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokali-
sering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar 
och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller lju-
sanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvatt-
net eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors 
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
10 § Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag 
ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrif-
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ter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.
11 § Planläggning och annan prövning enligt denna lag som 
avser en användning av ett mark- eller vattenområde som 
också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska sam-
ordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.

Utdrag ur Miljöbalk (MB) 1998:808
3 kap. Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företrä-
de skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.
2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan skada naturmiljön.
4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-
sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodo-
ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
ett rationellt skogsbruk.
5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennä-
ringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 
bedrivande. 
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfis-
ket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur-
värden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt ska-
da natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-
vården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses 
i första stycket.
7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla äm-
nen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material 

som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses 
i första stycket.
8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller av-
fallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses 
i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalför-
svaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs 
för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.
10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera 
oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ända-
mål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs 
området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 
skall försvarsintresset ges företräde.
Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestäm-
melserna i 4 kap.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:242 - 049 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande 2017-10-16 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över 
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till 
förfogande för år 2017 till 6 000 000 kronor.

Ackumulerat till och med den 16 april 2017 har det beslutats om 2 784 468kronor. 
Kvar att besluta om finns 3 190 944kronor.

Specifikation över besluten bifogas.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande

 

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Akten



Ändamål Beslut Ks:s of Verksamhet KVAR Bokfört
6 000 000

Bidrag till musikfestival för mogna KS § 168 200 000 5 800 000 0
Bidrag till rockoperan "Från mörker till ljus" KS del §3 43 000 5 757 000
Bidrag till lokalkostnad - Eritreanska föreningen i Katrineholm KS del §4 50 000 5 707 000
Bidrag till musikanläggning till pensionärernas Linedance-uppvisning - SPF 
seniorerna Näckrosen KS del §5 4 000 5 703 000
Bidrag till 100-årsfest - SPF seniorerna Linden KS del §6 8 500 5 694 500
Bidrag till föreningen Romano Merako för arrangemang på romernas nationaldag 
2017 KS del §7 12 000 5 682 500
Bidrag till Pensionärsalliansen för hyra gårdshuset KS del §9 12 000 5 670 500
Bidrag till Kulturföreningen för"Doundown flashmob" KS del §8 50 000 5 620 500
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2017 KS del §17 50 000 5 570 500
Bidrag till Challenge Tour-tävling 2017 KS del §16 50 000 5 520 500
Bidrag till SM i veteranmästerskap i SKEET samt landslagstest 4 KS del §18 45 000 5 475 500
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2017 KS del §22 22 000 5 453 500
Bidrag till seniorgala 2017 KS del §23 40 000 5 413 500
Bidrag till Linnéasimmet 2017 KS del §25 20 000 5 393 500
Bidrag till SHCF:s kongress och Årets hundgala 2017 KS del §29 7 000 5 386 500
Bidrag till Katrineholms Rotaryklubb för ungdomsstipendier KS del §30 12 000 5 374 500
Bidrag till guidad busstur KS del §31 2 500 5 372 000
Bidrag till Katrineholms innebandycup 2017 KS del §33 50 000 5 322 000
Bidrag till futsal KS del §34 21 525 5 300 475
Bidrag till musikkvällar i Stadsparken 2017 KS del §35 50 000 5 250 475
Bidrag till föreläsning - Röda Korset KS del §36 8 000 5 242 475
Bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnor och Staden" KS del §29 325 000 4 917 475
Bidrag till deltagande i Världscupen och VM i Speedski KS del §37 5 000 4 912 475
Bidrag till scen - Förenade Lajvare KS del §38 25 000 4 887 475
Bidrag till projektet Skicka vidare- ungdom KS del §41 13 940 4 873 535
Förlustgaranti till teaterföreställningar i Godsmagasinet sommaren 2017 KS del §43 40 000 4 833 535



Bidrag till Katrineholmsklassikern 2017 KS del §44 16 250 4 817 285
Bidrag till Idrott- och kulturfestival 2017 KS 61 134 100 4 683 185
Biljetter till Katrineholmsrevyn 2017 KS del §45 35 775 4 647 410
Bidrag till Petrolheads Katrineholm EF Ks del § 61 50 000 4 597 410
Bidrag till Björkviks IF Ks del § 62 18 700 4 578 710
Bidrag till Katrineholms Kanotklubb Ks del § 73 6 000 4 572 710
Bidrag till mångkulturell festival 2017 Ks del § 60 50 000 4 522 710
Bidrag till lokalhyra - Eritreanska föreningen Ks del §70 33 364 4 489 346
Bidrag till Katrineholmsrevyns kickoff 2017 Ks del §71 45 000 4 444 346
Bidrag till Landslagets fotbollskola sommaren 2017 Ks del §72 18 500 4 425 846
Bidrag till Swimrun 2017 Ks del §74 30 000 4 395 846
Bidrag till Katrineholms fotbollsskola sommaren 2017 Ks del §80 5 280  4 390 566  
Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina skidklubb 2017 utb till STF KS del § 75 17 007  4 373 559  
Bidrag till Dansklubben Rock You 2 KS del § 82 39 000  4 334 559  
Bidrag till Katrineholms Motorklubb KS del § 83 45 000  4 289 559  
Supébiljett vid galarevy Ks del § 79 35 378  4 254 181  
SISU IDROTTSUTBILDARNA KS del § 40 16 000 4 238 181  
KATRINEHOLMS RUND-RADIO KS del § 42 10 000 4 228 181  
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2017 KS del §17 50 000  4 178 181  
Frisksportklubben Björken KS del §85 28 000  4 150 181  
Bidrag till Katrineholms musikkår KS del § 91 24 000  4 126 181  
Bidrag till Värmbols FC KS del § 92 50 000  4 076 181  
Bidrag till Kulturföreningen DuD KS del § 94 40 000  4 036 181  

Bidrag till föreningen Romano Merako
KS del § 
102 15 000  4 021 181  

Bidrag till föreningen Ungdomsschackklubben "Snabba Löparen" Ks del § 103 20 000  4 001 181  
Startbidrag till Katrineholms Idrottsallians Ks § 153 750 000  3 251 181  
Bidrag till KFUM:s Triangelförening Ks del § 107 24 588  3 226 593  
Marknadsföringsengagemang Katrineholms Motorklubb Ks del § 109 15 000  3 211 593  
Återbet Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2017  -50 000  3 261 593  



Återbet KFV MARKNADSFÖRING RETUR KS § 17  -50 000  3 311 593  
Bidrag till Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ (SOIDA) KS del §106 16 000  3 295 593  
Bidrag till Katrineholm Cup - fotboll KS del §114 50 000  3 245 593  

Bidrag till Katirneholms Boxningsklubb
KS del § 
113 50 000  3 195 593  

Förlustgaranti KS del § 43 KS del §43 4 649  3 190 944  
  2 784 468    
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-13 KS/2017:476 - 045 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen 

Bidrag till Summer Camp 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja SISU Idrottsutbildarna ett bidrag på 70 000 
kronor för lokalhyror och luncher under Summer Camp 2017.

Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
SISU Idrottsutbildarna har den 2 oktober 2017 inkommit med en ansökan om ett 
bidrag på 70 000 kronor för lokalhyror och luncher under Summer Camp 2017.

Katrineholms Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och 
Katrineholms kommun (Viadidakt). 2017 var det åttonde året i rad som projektet 
genomfördes och i år var det 275 deltagare, 50 unga ledare och minst lika många 
föreningsledare från olika föreningar. 

Det finns flera syften med projektet varar tre är särskilt tydliga: 
 Utveckla ferieungdomarna till framtidens ledare genom utbildning och ledarpraktik
 Erbjuda barn att tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar prova 

på många olika idrotter till låg kostnad
 Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och 

rekryteringsinsats som förhoppningsvis för att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamheter efter campen

Projektet stämmer väl in på Katrineholms kommunplan 2015-2018 där det bland annat 
utrycks att ett rikt kultur- och fritidsliv ger innehåll och mening i tillvaron och främjar 
folkhälsa och livskvalitet. I kommunplanen står även att kultur- och fritidslivet främjar 
gemenskap, demokrati och ideellt engagemang och att det skapar förståelse mellan 
olika kulturer och främjar integration.

Ärendets handlingar
 Ansökan projektstöd Summer Camp 2017
 

Emma Fälth 
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
SISU Idrottsutbildarna, Ekonomiavdelningen, Akt



Ansö kan pröjektstö d Summer Camp 2017 

Bakgrund och syfte 

Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och Katrineholms kommun 
(Viadidakt). 2017 var åttonde året i följd som projektet genomfördes och i år var 275 deltagare, 50 unga ledare 
och minst lika många föreningsledare från olika lokala föreningar. Årets projekt har liksom tidigare år har varit 
mycket lyckat med nöjda barn, föräldrar, ungdomar och föreningar. 
  
Ungdomarna som deltar i projektet Framtidens Ledare är 17 år och anställs av kommunen som ferieungdomar 
under tre veckor för att delta i projektet under ledning av Sörmlandsidrotten. De första två veckorna är fokus 
på ledarskapsutbildning, föreningskunskap och teambuilding. Ungdomarna får lära sig hur man ska möta och 
skapa trygghet i nya grupper och dessutom planerar de inför tredje veckan då de genomför Katrineholm 
Summer Camp tillsammans med lokala föreningar. Sedan starten har över 240 Framtidens Ledare utbildats och 
sommaren 2017 utbildades alltså ytterligare 50 Framtidens Ledare. 
 
Det finns flera syften med projektet varav tre är extra tydliga:  

1. Utveckla ferieungdomarna till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik.  
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova på många olika 

idrotter till låg kostnad. 
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och rekryteringsinsats som 

förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie verksamhet efter 
campen. 

Utveckling 

Inom projektet har vi jobbat kontinuerligt med utveckling av verksamheten. För varje år har verksamheten 

blivit större, bättre och stabilare. Sedan starten för sju år sedan har bland annat nya idrotter tillkommit, 

dagarnas innehåll har utökats med längre tid, fler aktiviteter samt lunch till barnen. Trots detta har vi lyckats 

hålla deltagaravgiften låg vilket gör att Campen kan vara tillgänglig för alla vilket är en viktig värdegrund för oss. 

Nytt för 2017 var att vi under ferieungdomarnas andra arbetsvecka erbjöd barn i åldern 5-8år att kostnadsfritt 

delta på aktiviteter med fokus på rörelseglädje, gemenskap och motorik under ledning av våra ferieungdomar. 

Vi kallade verksamheten för ”Supersportis Camp”. Ferieungdomarna fick själva ansvara för planering och 

genomförande med stöd av mentorer från Sörmlandsidrotten för att på så sätt utveckla sitt ledarskap genom 

praktisk träning. Totalt 100 unika barn deltog under Supersportis Camp mycket tack vare samverkan med 

fritidshem i närheten av Sportcentrum. 

Under projektet har vi haft kostnader till kommunala verksamheter i form av lokalhyror och luncher i 

duveholmsgymnasiet om totalt 132 849kr (se bifogat kostnadsunderlag) 

Vi söker stöd om 70 000kr 

 

Ansvarig för ansökan 

Jonas Nilsson     SISU Idrottsutbildarna 
Idrottskonsulent    Org.nr 818000-9444 
SISU Idrottsutbildarna    bg. 907-0962 
070 509 98 62 
Jonas.nilsson@sormland.rf.se  

mailto:Jonas.nilsson@sormland.rf.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Nilsson 
September 2017 

Framtidens Ledare &  

Katrineholm Summer Camp  

Sammanställning och utvärdering av projektet, Katrineholm 2017 
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Sammanfattning 
Under tre veckor sommaren 2017 utbildades 50 unga ledare i Katrineholm, teoretiskt och praktiskt i 

ledarskap. Projektet är ett samarbete mellan Sörmlandsidrotten och Katrineholms kommun. De 

ledare som utbildades gjorde sitt första sommarlov på gymnasiet, och i många fall var det även deras 

allra första sommarjobb. 

De första två veckorna varvades teoretisk och praktisk ledarutbildning, tredje veckan utgjordes av 

praktiskt arbete där de utbildade ledarna, Framtidens Ledare, ledde grupper under Summer Camp. 

Katrineholm Summer Camp är ett dagläger riktat till barn i åldrarna 8–12 år. Lägret pågår under en 

vecka, måndag till fredag. Nytt för 2017 var även att Framtidens ledare under sin andra arbetsvecka 

anordnade Supersportis Camp där barn i åldern 4-8år erbjöds aktiviteter för att stimulera 

rörelseglädje och social träning. 

2017 års projekt måste anses mycket lyckat. De utbildade ledarna, barnen under Supersportis Camp 

och Summer Camp samt deras föräldrar uttrycker mycket positiva saker i de utvärderingar som 

gjordes efter de tre veckorna. Detta gör att vi hoppas kunna fortsätta utveckla konceptet 2018. 

Samarbetspartners 
Vi riktar ett stort tack till våra samarbetspartners som hjälpt oss genomföra ett lyckat projekt. 
Samarbetspartners 2017 i Katrineholm: 

▪ Katrineholms kommun 
▪ Katrineholms Sportcentrum  
▪ ICA MAXI Katrineholm 
▪ Nordea Katrineholm 
▪ SAscreen i Katrineholm 
▪ Forssjö Buss 
▪ Medverkande föreningar och deras ledare 
▪ Framtidens Ledare 2017 

 
Tack! Vi hoppas på ett lika lyckat samarbete 2018! 



Bakgrund 
Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och Katrineholms 

kommun (Viadidakt). 2017 var åttonde året i följd som projektet genomfördes.  

Ungdomarna som deltar i projektet Framtidens Ledare är 17 år och anställs av kommunen som 

ferieungdomar under tre veckor. Genom projektet får de under dessa tre veckor teoretisk och 

praktisk ledarutbildning. De första två veckorna är fokus på ledarskapsutbildning, föreningskunskap 

och teambuilding. Ungdomarna får lära sig hur man ska möta nya grupper och dessutom planerar de 

inför tredje veckan då Katrineholm Summer Camp genomförs. Sedan starten 2010 har över 220 

Framtidens Ledare utbildats. 

Det finns flera syften med projektet varav tre är extra tydliga:  

1. Utveckla ferieungdomarna till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik.  

2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova på många 

olika idrotter till låg kostnad. 

3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och rekryteringsinsats 

som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie 

verksamhet efter sommaren. 

Utbildningar Framtidens Ledare 
Utbildningen för Framtidens Ledare innehöll följande: 

• Plattformen – 20 timmar    
SISU Idrottsutbildarnas grundläggande idrottsledarutbildning på basnivå kallas Plattformen. Här 
får deltagarna grunderna för att blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och 
ungdomar. Deltagarna utvecklar sina ledaregenskaper både teoretiskt och praktiskt. Plattformen 
tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap 
och pedagogik i praktiken. 

• Arrangemangsutveckling, grupparbeten och planering – 5 timmar 
Grundutbildning för lyckade arrangemang. Praktiskt arbete i form av planering inför Supersportis 
Camp och Katrineholm Summer Camp. 

• Idrottsrörelsens organisation och värderingar utifrån idéprogrammet Idrotten vill! – 5 timmar 
Idrottens föreningslära är för alla organisationsledare vad körkortet är för alla bilister och är 
samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och 
föreningsrätt.  

• Grupputveckling och teambuilding – 5 timmar 
Grundläggande kunskap angående gruppers utveckling och möjligheter att som ledare påverka 
sammanhållning och samarbetsförmåga. 

• Värdskap och inkluderande ledarskap – 5 timmar 
Grundläggande kunskaper i bemötande och service. Diskussioner kring idrottens gemensamma 
värdegrunder, utifrån idéprogrammet Idrotten vill, och vikten av att som ledare följa och 
förstärka värdegrunderna genom sitt sätt att agera.   

• HLR-utbildning inkl akut omhändertagande – 2 timmar 
Hjärtstopp, luftvägsstopp och akut omhändertagande. 

• Värdegrundsdiskussioner – 8 timmar 

• Praktiskt ledarskap för barn på Supersportis Camp och Katrineholm Summer Camp – 40 timmar 



Supersportis Camp  
Årets nyhet Supersportis Camp riktade sig till barn i ålder 5-8 år. Under tre förmiddagar, kl 10-12, 
erbjöds de att kostnadsfritt delta i aktiviteter som Framtidens Ledare planerat. Framtidens Ledare 
ansvarade för barnen under aktiviteterna med fokus på rörelseglädje och social gemenskap. Genom 
samarbete med lokala förskolor och fritidshem deltog över 100 unika barn under dessa tre dagar, en 
verksamhet som vi hoppas kunna utveckla vidare från och med 2018. 

Katrineholm Summer Camp  
Efter de inledande två veckornas utbildning arrangerade Framtidens Ledare sommarlägret 
Katrineholm Summer Camp tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och lokala idrottsföreningar.  

Framtidens Ledare samlades kl 08:30 varje dag då de sista justeringarna gjordes inför dagen. 
Ansvarsområden bemannandes samt att de hjälptes åt att förbereda för dagens aktiviteter. Efter 
dagen samlades ledarna igen för att reflektera och utvärdera det som hänt under dagen som ett led i 
deras utveckling som ledare. 

Totalt deltog 273 barn i åldrarna åtta till tolv år på Katrineholm Summer Camp. De delades in i 24 
olika grupper som vardera tilldelades minst två framtidens ledare som gruppledare för veckan. 
Kostnaden för deltagarna var 300kr för hela veckans aktiviteter inkl lunch. 

Varje deltagare provade tjugotvå olika aktiviteter under veckan tillsammans med lokala föreningar. 
Under måndag förmiddag och fredag eftermiddag genomfördes olika samarbetsstationer för att 
barnen i de olika grupperna skulle lära känna varandra samt träna på samarbete och stärka 
gemenskapen i gruppen. 

 

Aktiviteter och föreningar 2017 
Basket   Katrineholms IF  
Bordtennis   KFUM Bordtennis   
Bågskytte   Katrineholms Bågskytteklubb  
Discgolf  Framtidens Ledare Katrineholm 
Fotboll  Fotboll för alla    
Friidrott   Katrineholms SK Friidrott  
Golf  Katrineholms Golfklubb 
Handboll   Katrineholms AIK   
Innebandy  Katrineholm IB 
Kanot  Katrineholms Kanotklubb 
Karate  Karate Dojo 
Kompisfilmen  Framtidens Ledare Katrineholm 
Mattcurling  KFV Korpen 
Musikensemble Musiklinjen 
Orientering  Katrineholms OK 
Parasport  Södermanlands Parasportförbund 
Rugby  Katrineholms Griffins Rugby Club 
Scouter  Katrineholms Scoutkår 
Simning  Katrineholms Simsällskap 
Skateboard  Katrineholms Skateboardklubb 
Streetdance  Reneé Öbrink 
Tennis  Katrineholms Tennisakademi 

 



Kortfakta 
Utbildade framtidens ledare i Katrineholm:  50 st 
 

Antal deltagande barn:   275 st 
 

Antal prova på-aktiviteter:   22 st 
 

Antal deltagande föreningar:   25 st 
 

Deltagande föreningsledare (2/aktivitet):  44 st 
 

Totalt antal barnaktivitetstimmar:  35tim x 275 barn= 9625 timmar 
 

Totalt antal ledartimmar:   40tim x 94 ledare= 3760 timmar 
 

 

Bilagor 
1. Utvärdering Katrineholm Summer Camp 2017 – Deltagare 

Via denna länk hittar du svaren på deltagarnas utvärdering: 
https://docs.google.com/forms/d/1oQg1H4GS2AqJPofKB7W7PjOW-
Dc0GC4xDCkWL1WZiVo/viewanalytics 
 

2. Utvärdering Katrineholm Summer Camp 2017 – Föreningar 
Via denna länk hittar du svaren på föreningarnas utvärdering: 
https://docs.google.com/forms/d/1SXt_in26ygwHVECbb0VKsDmRLFQzblfC6guDp9khWC0/viewa
nalytics 
 

3. Utvärdering Framtidens Ledare 2017 
Via denna länk hittar du svaren på Framtidens Ledarnas utvärdering: 
https://docs.google.com/forms/d/1nYjpnGdY-
DE8TFt_6kbDp8XJ4IXF5oTzuhsgtbet3Ds/viewanalytics 
 

https://docs.google.com/forms/d/1oQg1H4GS2AqJPofKB7W7PjOW-Dc0GC4xDCkWL1WZiVo/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1oQg1H4GS2AqJPofKB7W7PjOW-Dc0GC4xDCkWL1WZiVo/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1SXt_in26ygwHVECbb0VKsDmRLFQzblfC6guDp9khWC0/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1SXt_in26ygwHVECbb0VKsDmRLFQzblfC6guDp9khWC0/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1nYjpnGdY-DE8TFt_6kbDp8XJ4IXF5oTzuhsgtbet3Ds/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1nYjpnGdY-DE8TFt_6kbDp8XJ4IXF5oTzuhsgtbet3Ds/viewanalytics
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Ekonomiavdelningen 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Eva-Britt Westerberg 

Kommunstyrelsen

Revidering av beslut gällande upplösning av 
Sjukhjälpsfonden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån nedanstående redovisning, i egenskap av stiftelsen 
Sjukhjälpsfondens styrelse att kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 
under perioden 2018 – 2022.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Sjukhjälpsfonden förvaltas av Katrineholms kommun och har uppfyllt 
kriterierna för att kunna upplösas. Beslut om upplösning fattades av kommunstyrelsen 
den 31 maj 2017, § 111. Beslutet omfattade endast utdelning under ett år varför 
beslutet skulle behöva revideras.

Ändamålet för stiftelsen är att användas till hjälp åt inom staden mantalsskrivna 
medborgare vilka genom sjukdom kommit i behov av hjälp. Då Stiftelsen 
Sjukhjälpsfonden under de senaste fem åren inte kunnat främja sitt ändamål är 
önskemålet att utdelning får ske under en femårsperiod så att fler kan få del av 
kvarvarande medel.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef Eva-Britt Westerberg

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Akten



1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-16 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan om delegationsbeslut 

Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fordringar
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Borttappad dator  2 520:- 29 augusti 2017, § 112
Busskort     100:- 29 augusti 2017, § 112
Beställning kopior     278:- 29 augusti 2017, § 112
Barnomsorgsavgift 39 089:- 29 augusti 2017, § 112
Vård-och omsorgsavgift 50 917:- 29 augusti 2017, § 112
Skrotning av bil  4 500:- 29 augusti 2017, § 112
Tillsynsavgift  6 020:- 29 augusti 2017, § 112
Årsavgift Miljöbalken     860:- 29 augusti 2017, § 112
Årsavgift tobak och 
livsmedelstillsyn  2 110:- 29 augusti 2017, § 112
Ej återlämnat material 
till biblioteket  1 200:- 29 augusti 2017, § 112
Borttappad nyckel     150:- 29 augusti 2017, § 112
Dnr KS/2017:1-040

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av förbandsmaterial 
VF2017-0008, sjukvårdsmaterial allmänt VF 2016-0178 och kemisktekniska produkter 
VF2016-0010:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ger fullmakt till Per Erik Sjögaard, förvaltningschef på 
Varuförsörjningen Landstinget i Uppsala län, gällande medverkan i 
Varuförsörjningens upphandling av förbandsmaterial VF2017-0008, sjukvårdsmaterial 
allmänt VF 2016-0178 och kemisktekniska produkter VF2016-0010. (KS del § 77.)
Dnr KS/2017:324-059

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ (SOIDA):
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 

Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ i Katrineholm ett bidrag på 
16 000 kronor för kostnader i samband med besök av representanter för olika 
offentliga instanser i Somalia. De Somaliska representanterna kommer att besöka 
Katrineholm uppdelade i två omgångar, 25 – 26 oktober 2017 respektive 21 – 23 
november 2017. Bidraget avser framförallt kostander som har samband med 
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arrangemanget av öppet möte i Katrineholm. Bidraget täcks med medel ut 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

2. Innan utbetalning av bidraget sker ska en redovisning göras till 
kommunledningsförvaltningen av hur bidraget har disponerats. (KS del § 106.)

Dnr KS/2017:432-045

Bidrag till marknadsföringsengagemang:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 15 000 kronor till Katrineholms Motorklubb avseende 
marknadsföringsengagemang i samband med RM-final Historiskt Rally – Rally 
Gimmersta den 30 september 2017. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till 
förfogande. (KS del § 109.)
Dnr KS/2017:465-045

Bidrag till Katrineholms boxningsklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
Katrineholms Boxningsklubb ett bidrag på 50 000 kronor för anordnande av 
boxningsgalan den 28 oktober 2017. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsens 
medel till förfogande. (KS del § 113.)
Dnr KS/2017:487-045

Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholm Cup Fotboll, vilket betalas ut snarast. 
Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms 
AIK och DFK Värmbol. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 114.)
Dnr KS/2017:500-045
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Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
17:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala 

musik/kulturskolorna andra halvåret 2017

17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017

17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021

17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
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Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-08-29, § 23/17 Länsgemensam strategi 
i samverkan för stöd till anhörig.
Handl nr 2017:2103

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med gemensam 
patientnämnden 2017-09-18.
Handl nr 2017:2163

Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-09-14.
Handl nr 2017:2190

Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-09-14, § 37 Trafikverkets remiss ”Förslag till nya föreskrifter för 
väg 53, Södermanlands län”.
Handl nr 2017:2191

Regionförbundet Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med 
regionstyrelsen 2017-09-14, § 39 Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och 
arbetsutskottet.
Handl nr 2017:2192

Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde 
2017-10-04.
Handl nr 2017:2279

KFAB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 2017-10-02
Handl nr 2014:2314 samt bilaga 2017:2315

KIAB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 2017-10-02
Handl nr 2014:2316 samt bilaga 2017:2317

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har inkommit med protokoll från direktionens 
sammanträde 2017-10-06
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-16 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen 15/2017- 
Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga 
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.
Handl nr 2017:2304

Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för Hämplingen för 
granskning.
Dnr KS/2017:47-212
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