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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-09 KS/2017:154 - 111 
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 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Österman Sundell 

Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Barbro Skogberg (S) från uppdraget som ersättare i 
bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Skogberg (S) har i meddelande den 7 mars 2017 begärt att få lämna uppdraget 
som ersättare i bygg- och miljönämnden. 

Karin Österman Sundell
Assistent 

Beslutet skickas till:
Barbro Skogberg
Bygg- och miljönämnden
Löneenheten
Troman
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

§ 20

Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun 
(KS/2017:63)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar det utställda förslaget till vatten–och avloppsplan för 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har angett att kommunerna 
behöver utveckla vatten- och avloppsplaner (VA-planer). Kommunstyrelsen 
beslutade i februari 2012 uppdra till Sörmland Vatten och Avfall AB (SVVAB) att 
upprätta VA-plan för Katrineholms kommun. I april 2014 antog kommunfullmäktige 
en VA-policy som grund för utarbetandet av VA-planen.

Förslag till VA-plan skickades under perioden från den 3 juni till den 10 juli 2015 på 
samråd varpå synpunkter inarbetades i tillämpbara delar. Det reviderade planförslaget 
var utställt under perioden från den 1 november till den 30 november 2016. Resultatet 
är det slutliga förslaget till VA-plan för antagande.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2017-02-02
 Skrivelse från Sörmland Vatten- och Avfall AB, 2017-01-31
 VA-plan för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L) Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M), Ylva G. Karlsson 
(MP), Inger Fredriksson (C) samt Lotta Edström VA Strateg Sörmland Vatten och 
Avfall AB.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-02 KS/2017:63 - 349 
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

Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta det utställda förslaget till vatten–
och avloppsplan för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har angett att kommunerna 
behöver utveckla vatten- och avloppsplaner (VA-planer). Kommunstyrelsen beslutade 
i februari 2012 uppdra till Sörmland Vatten och Avfall AB (SVVAB) att upprätta VA-
plan för Katrineholms kommun. I april 2014 antog kommunfullmäktige en VA-policy 
som grund för utarbetandet av VA-planen.

Förslag till VA-plan skickades under perioden från den 3 juni till den 10 juli 2015 på 
samråd varpå synpunkter inarbetades i tillämpbara delar. Det reviderade planförslaget 
var utställt under perioden från den 1 november till den 30 november 2016. Resultatet 
är det slutliga förslaget till VA-plan för antagande.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från Sörmland Vatten- och Avfall AB, 2017-01-31
 VA-plan för Katrineholms kommun
 
Ärendebeskrivning
SVAAB har tagit fram förslag till VA-plan för Katrineholms kommun. Uppdraget gavs 
av kommunstyrelsen i februari 2012 och i april 2014 antog kommunfullmäktige en 
VA-policy som grund för den kommande VA-planen. Under arbetet med planen, har 
den varit ute för samråd sommaren 2015 och, efter bearbetning, utställd under 
november 2016. 

VA-planen har tagits fram för att utgöra ett strategiskt dokument som ska komplettera 
översiktsplanen. Arbetet med planen har bedrivits gemensamt av de tre kommunerna 
Katrineholm, Flen och Vingåker. SVAAB har haft samordningsansvar för processen. 
En arbetsgrupp har funnits med representanter för de tre kommunerna och SVAAB. 
Processledningen har skett med konsultativt stöd från WSP. En styrgrupp har 
kontinuerligt följt arbetet.

VA-planen är till sin struktur enhetligt för de tre kommunerna och är baserad på en 
gemensamt antagen VA-policy. VA-planen är geografiskt specifik och därmed unik för 
respektive kommun. Mellan kommunala frågeställningar har samordnats.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-02 KS/2017:63 - 349 
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 

VA-planen ska bidra till att uppnå de av Vattenmyndigheten fastställda 
miljökvalitetsnormerna för de identifierade vattenförekomsterna. Vidare, att 
möjliggöra en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som idag inte berörs av de 
allmänna vattentjänsterna. Planen ska ligga till grund för de olika nämndernas 
budgethantering och verksamhetsplanering. 

Förvaltningens bedömning
Framtagandet av förslag till VA-plan har skett på uppdrag av kommunstyrelserna i de 
tre berörda kommunerna. Av det underlag som SVAAB levererat framkommer att den 
föreslagna VA-planen är framtagen i en process med god kompetens och förankring. I 
styrgruppen har representanter för såväl kommunstyrelsen som styrelsen för 
Katrineholm Vatten och Avfall AB funnits med. Motsvarande representation har 
funnits från Flens och Vingåkers kommuner. I den arbetsgrupp som funnits som en 
väsentlig del av processen har representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen 
ingått.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att VA-planen är ett 
styrande dokument av stor strategisk betydelse för kommunen. Av underlaget 
framkommer också att VA-planen ska komplettera ett annat strategiskt dokument: 
kommunens översiktsplan.

Kommunledningsförvaltningen har i sin genomgång av planförslaget inte funnit något 
att anmärka på varför förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till VA-plan. Därmed bör också 
kommunstyrelsens uppdrag februari 2012, att upprätta en VA-plan för Katrineholms 
kommun, vara genomfört.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten- och Avfall AB
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VA PLAN   KATRINEHOLMS KOMMUN, 

Sammanfattning
En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är grundläggande förutsättning för 
ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer att 
såväl hälso- som miljömässiga risker minimeras.

Vattenfrågorna är gränsöverskridande och behöver hanteras gemensamt med 
aktörer utanför kommunen. Genom att ansvaret för dessa frågor är uppdelat på flera 
olika enheter i den kommunala förvaltningen finns det ett behov av att samordna 
hanteringen av dessa frågeställningar i kommunens dagliga och framåtriktade arbete. 
Frågan om behovet av allmän eller enskild VA-försörjning ger ofta upphov till en rad 
frågor hos enskilda fastighetsägare och den kan få stor inverkan på kommunens 
fysiska planering.

Enligt beslut av Vattenmyndigheten behöver landets kommuner utarbeta så kallade 
vatten- och avloppsplaner (VA-planer), särskilt i områden med vattenförekomster 
som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk eller god kvantivativ 
status. Det är även viktigt att ta hänsyn till de sjöar och vattendrag som idag har god 
status att de ej försämras eller påverkas i negativ riktning. Med en kommunal VA-
plan avses en plan som syftar till att skapa en heltäckande långsiktig vatten- och 
avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande 
verksamhetsområden för vatten och avlopp.

VA-planen för Katrineholms kommun har utarbetats för att utgöra ett 
strategidokument som ska komplettera översiktsplanen. När VA-planen blir antagen 
av kommunfullmäktige blir planen styrande för inriktningen på den långsiktiga VA-
arbetet i kommunen. 

Arbetet med att upprätta VA-planen har bedrivits gemensamt för Flens, Katrineholms 
och Vingåkers kommuner och Sörmland Vatten och Avfall AB (senare benämnt 
Sörmland Vatten) har haft samordningsansvaret för arbetet med planen.

VA-planens struktur är enhetlig för de tre kommunerna och bygger på en gemensamt 
antagen VA-policy. Genom att VA-planen är geografiskt specifik är den i dessa 
avseenden unik för respektive kommun. Mellankommunala frågeställningar har dock 
samordnats, vilket också varit en målsättning för övriga frågeställningar i planen.

Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från de tre kommunerna 
och representanter för Sörmland vatten. En styrgrupp har kontinuerligt följt arbetet. 
Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har varit processledare för arbetet och väglett 
oss i arbetet med framtagandet av VA-planen.
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Framtagande av VA-planen har skett på uppdrag av kommunstyrelserna i Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommun.

Styrgruppen har bestått av representanter både från bolagens styrelser och 
kommunstyrelsen i respektive kommun samt VD, komminikatöroch projektledare för 
Sörmlandvatten och projektledare från konsulten WSP Samhällsbyggnad

Styrgrupp: Arne Lundberg, Flens kommunstyrelse
Lena Hagelberg, Flen Vatten och Avfall AB
Ulrika Truedsson, Katrineholms kommunstyrelse
Johan Hartman, Katrineholm Vatten och Avfall AB
Jörgen Larsson, Vingåkers Kommunstyrelse
Kristina Jonsson, Vingåker Vatten och Avfall AB
Björnar Berg, VD Sörmland Vatten
Helen Sylvefjord, Kund och Informationschef Sörmland Vatten
Lotta Eström, projektledare Sörmland Vatten
Anders Rydberg, projektledare WSP Samhällsbyggnad

Arbetsgruppen har bestått av 2-3 representanter från vardera kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltningar eller kommunledningsförvaltning samt representanter 
från Sörmland Vatten och WSP Samhällsbyggnad.

Arbetsgrupp: Ulrika Lernefalk, kommunledningsförvaltningen Flen
Mikael Boman, Miljöförvaltningen Flen
Bernt Persson, Samhälsbyggnadsförvaltningen Katrineholm
Erik Bjelmrot, Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm
Åsa Pettersson, Samhällsbyggnadsförvaltningen Vingåker
Kristin Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltninen Vingåker
Anneli Ekström, Sörmland Vatten
Helen Sylvefjord, Sörmland Vatten
Pernilla Stråhle, Sörmland Vatten
Lotta Edström Sörmland Vatten
Anders Rydberg, WSP Samhällsbyggnad
Agneta Norén, WSP Samhällsbyggnad
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1.Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
EUs vattendirektiv genomförs i Sverige genom vattenförvaltningen. 
Vattenmyndigheterna fastställer förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 
har fastställt förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
2009-2015. Ett uppdrag i åtgärdsprogrammet riktat till kommunerna är att 
ta fram en VA-plan. Syftet med åtgärdsprogrammet är att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun gav i 
uppdrag 2012-02-28 till Sörmland Vatten att ta fram en VA-plan.

Syftet med planen är att bidra till att uppnå de av Vattenmyndigheten 
fastställda miljökvalitetsnormerna för de identifierade vattenförekomsterna. 
Vattenförekomsterna utgörs av såväl sjöar och vattendrag som 
grundvatten. Ett annat syfte är att möjliggöra en långsiktigt hållbar VA-
försörjning i områden som idag inte berörs av de allmänna 
vattentjänsterna.

VA-planen ska ligga till grund för de olika nämndernas budgethantering 
och verksamhetsplanering. VA-planen bör därför kunna stå sig under lång 
tid, varför åtgärder redovisas över en period på 12 år, planeringshorisonten 
är längre än så men inte tidssatt.

1.2 Antagande och uppdatering av VA-planen
VA-planen ska antas av kommunfullmäktige. Planen utgör ett viktigt 
planeringsunderlag för kommunens ställningstagande i översiktlig 
planering till den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. Då planen 
utgör underlag till den kommuntäckande översiktsplanen, bör VA-planen 
aktualitetsprövas och vid behov uppdateras minst en gång per 
mandatperiod.

1.3 Planprocessen
VA-planen utgör ett planeringsunderlag för kommunens tjänstemän, men 
har en stor betydelse för såväl VA-huvudmannen som för den enskilde. 
Därför har vi valt att hantera planprocessen enligt plan- och bygglagen, det 
vill säga att samråda och ställa ut planen för granskning.

1.4 VA-planens uppbyggnad
Ställningstaganden från VA-policyn tillsammans med de förutsättningar 
som beskrivs i VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som 
presenteras i VA-planen.
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2 Den översiktliga planeringen i Katrineholm – förhållningssätt och 
kopplingar

2.1 Vision 2025 och strategiska mål

Katrineholm - Läge för liv och lust
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.

Kommunplan 2015-2018
I den kommunplan som är framtagen finns den politiska majoritetens vilja 
utryckt för de kommande åren. 
I planen uttrycks att all planering, genomförande och uppföljning av 
kommunens verksamheter ska fyra olika perspektiv finnas med och vägas 
samman- resurser, verksamhet, resultat och nytta. 
Vidare uttrycks att tillväxtfrågorna är centrala för kommunens möjligheter 
till fortsatt utveckling och säkrad välfärd. Genom ökat bostadsbyggande, 
omfattande bredbandsutbyggnad och intensifierat arbete för att främja 
näringslivets utveckling vill kommunen skapa förutsättningar för fortsatt 
befolkningstillväxt, fler jobb och ökad sysselsättning. Det är i sin tur faktorer 
som har mycket stor betydelse för att kunna fortsätta satsningarna på 
förskola och skola och för att även framåt kunna trygga en god omsorg för 
äldre och funktionsnedsatta.

Ett av de övergripande målen som lyfts fram är ”Rena sjöar och 
vattendrag”. Detta ska uppnås genom att tillförseln av näringämnen och 
föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten minimeras. Kommunen 
ska verka för att samtliga sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk status 
senast 2021. Skyddet av grundvattentillgångarna måste överordnas andra 
intressen. Samarbetet med grannkommunerna ska fortsätta för att förbättra 
vattendragen. 

2.2 Lokala miljömål

Katrineholms kommun har utifrån de nationella miljömålen valt fyra 
fokusområden; klimat, vatten, biologisk mångfald samt mark, byggande 
och boende. Kommunstyrelsen fattade den 29 april 2014 beslut om att 
anta övergripande lokala miljömål:

 Klimatpåverkan ska minimeras
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 Tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska minimeras

 Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även är 
vårt viktigaste livsmedel

 Katrineholms kommun erbjuder en god bebyggd miljö, både inom 
nyproduktion och i befintlig bebyggelse. I vår kommun ska vi ha en trygg, 
sund och säker boendemiljö

 Naturen har ett egenvärde och ska vara en källa till upplevelser för 
innevånarna och besökarna i vår kommun och det görs genom ett aktivt 
naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet till naturen för alla

 Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar biologisk mångfald

2.3 Översiktsplan.
För Katrineholms centralort finns en aktuell plan, Översiktsplan 2030 – del 
staden, antagen i november 2014 och för del landsbygd antagen 
december 2016.. För övriga kommundelar antogs pågår arbetet med en ny 
översiktsplan som beräknas antas under första halvåret 2016. Tillsammans 
kommer är dessa två delar att bli Katrineholms övergripande översiktsplan.
I båda delarna av översiktsplanen har strategier tagigt fram för hur 
kommunen vill utvecklas och i båda delar finns en tydlig inrikting på att ny 
bebyggelse i huvudsak bör utvecklas utmed befintliga strukturer.

”Att lokalisera ny bebyggelse inom befintliga strukturer är viktigt för en 
hållbar utveckling av landsbygden ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv.  Det utvecklar den service och infrastruktur som finns och 
medför att värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden kan bevaras. 
Lokalisering av ny bebyggelse ska i huvudsak ske längs med stråk där det 
finns befintlig infrastruktur och service, till exempel allmänt vatten- och 
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avloppsnät, kollektivtrafik, fibernät, skola eller handel. ”

2.4 Mellankommunala frågor
Katrineholms kommun samverkar med Flens och Vingåkers kommuner i 
det gemensamma driftbolaget Sörmland Vatten. Överenskommelse har 
träffats mellan Katrineholm Vatten och Avfall AB (huvudman för 
kommunens VA-verksamhet) och Flen Vatten och Avfall AB om leverans 
av dricksvatten genom överföringsledning från Katrineholm till Flen. 

Kommunen är medlem i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Förbundet 
är en ideell medlemsstyrd organisation som arbetar för renare vatten i 
Nyköpingsåns, Svärtaåns och Kilaåns avrinningsområde. 

Katrineholms kommun gränsar till Flens kommun i norr, till Vingåkers 
kommun i väster, till Nyköpings kommun i öster och Norrköpings och 
Finspångs kommuner i söder.  Samarbete över kommungränserna i 
vattenskyddsfrågor är därför självklart.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Riksintressen
I Katrineholms kommun har områden av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv pekats ut. Vidare finns 39 Natura 2000-
områden, samtliga med fastställda bevarandeplaner. Dessa intressen ska 
beaktas vid exempelvis planerade ledningsdragningar, anläggningar mm.

3.2 Miljökvalitetsnormer. 
Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den 
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att 
alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 
(undantagsvis 2021) och att statusen inte får försämras. Katrineholm ingår 
i Norra Östersjöns vattendistrikt med tillhörande Vattenmyndighet. 
Vattenmyndigheten redovisade 2009 statusklassningar av ett antal 
vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer för dessa. 
Nya, ännu preliminära, statusklassningar och miljökvalitetsnormer har 
redovisats och dessa ska beslutas under 2015. 

3.3 VA-policy
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ligger till grund 
för VA-planarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän 
VA-försörjning. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktig hållbar 
VA-försörjning såväl i gles bebyggelse som i kommunens tätorter, som 
säkerställer gällande krav på god och säker dricksvattenförsörjning och 
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som bidrar till att sjöar och vattendrag når god ekologisk status. VA-policyn 
redovisar principiella ställningstaganden och strategiska vägval.

4 VA-plan

4.1 VA-utbyggnad
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna 
allmänna vattentjänster (allmänt vatten och/eller avlopp) om det behövs i 
ett större sammanhang för att skydda människors hälsa eller miljön. 
Ansvaret framgår av §6 och skyldigheten kvarstår så länge behovet finns 
kvar.

Områden där ett sådant ansvar skulle kunna föreligga har identifierats med 
utgångspunkt från VA-policyns kriterier. De områden som bedömts ha det 
största behovet har prioriterats i VA-planen.

Inom den prioriterade gruppen områden har följande faktorer bedömts 
(utan inbördes ordning)  för att erhålla en ytterligare rangordning.

Lagen om allmänna Vattentjänster (2006:412)

6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver  ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
kommunen

1.  bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2.  se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 
tillgodoses verksamhetsområdet genom allmän va-
anläggning.
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• Antal permanentboende
• Recipientens statusklassning
• Miljökvalitetsnorm
• Vattenskyddsområde, Natura 2000-område eller annat skyddsobjekt
• Områdets betydelse för kommunens utveckling

De mest prioriterade områdena ingår i den tidsatta delen av VA-
utbyggnadsplanen. Ytterligare utredningar krävs för inbördes prioritering av 
de områden där VA-utbyggnad är aktuell först i ett senare skede .

Prio Område Tidsplan Antal 
fastigheter

Kommentar

1 Ekenäs 2015-2020 31 Påbörjas tidigast 2018. Kan ansluta 
till allmänt VA efter utbyggnad av 
överförings-ledning mellan 
Katrineholm och Flen.

2 Loviselund 2021-2028 75 Påbörjas tidigast 2022. Ligger nära 
anslutning Ekenäs.

3 Varbro/Hålbonäs Efter 2028 163 + 5 Varbro består av arrendetomter. 
Den planerade 
överföringsledningen mellan 
Katrineholm och Flen kommer att 
ligga 1-2 km från området.

3 Valdemarsön Efter 2028 60 Alternativ VA-lösning måste 
utredas vidare med anledning av 
att det är på en ö.

3 Udden Efter 2028 170 Utreda möjligheter om eventuell 
anslutning tillsammans med 
Eskilstuna kommun.

3 Nästorp Efter 2028 52 Ca 10 km till närmsta allmänna VA, 
utreds vidare.

3 Forssabruk Efter 2028 60 Ca 6 km till närmsta allmänna VA, 
glest och mycket berg.

3 Hjälmsätters 
fritidsområde

Efter 2028 123 Idag egen reningsanläggning, ca 9 
km till närmsta allmänna VA.
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Generella riktlinjer

 När VA-utbyggnad aktualiseras enligt §6 ska kommunen ta ställning till om 
en detaljplaneprocess samtidigt ska inledas.

 Kommunen ska alltid göra en VA-utredning för att klarlägga 
verksamhetsområdets utbredning, samt beakta vilken ytterligare 
bebyggelse som kan vara lämplig att inkludera i VA-utbyggnaden.

 Teknikval sker av Sörmland Vatten efter beslut om verksamhetområde 

Åtgärd:
Utredning om hur tidplan för detaljplan och VO-beslut samordnas för att få 
en effektiv genomförandeprocess, och hur ekonomiska risker hanteras.
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4.2 Bebyggelse i väntan på planerade åtgärder
Denna del av VA-planen omfattar den bebyggelse som ingår i VA-
utbyggnadsplanen. Dessa fastigheter har enskilda VA-lösningar i nuläget, 
men bedömning har gjorts att det inte är en långsiktigt hållbar lösning. I 
väntan på VA-utbyggnad gäller följande:

Generella riktlinjer

 Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked meddelas  
fastighetsägaren snarast de planer för vatten och avlopp som finns för 
området.

 Uppförande av nya bostäder samt tillbyggnationer ska endast tillåtas om 
följande uppfylls:

o En tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk 
för påverkan av avloppsanläggningar kan anordnas.

o Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett godtagbart 
sätt med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och 
tillkommande vattentäkter.

o Avledning av dagvatten/eget omhändertagande kan anordnas 
utan att orsaka olägenheter för omkringliggande fastigheter.

o Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till en 
hållbar VA-försörjning.

Områden som ska anslutas 2015-2020

 Inventering av enskilda anläggningar prioriteras inte innan och under 
utbyggnadsprocessen. (Krav på förbättringar kan komma att ställas vid 
tillbyggnationer och konstaterade olägenheter.)

 Tidsbegränsade tillstånd för enskilda anläggningar bör beaktas.

Områden som ska anslutas 2021-2028

 Inventering och åtgärdande av bristäflliga enskilda anläggningar kan bli 
aktuellt innan utbyggnad. 

 Tidsbegränsade tillstånd bör beaktas.

Områden som kan vara aktuella för anslutning efter 2028 

Här listas riktlinjer för hantering av områden med samlad bebyggelse som 
bedöms behöva en allmän anslutning men som inte är aktuella för 
utbyggnad inom planperioden, eller, som behöver en förändrad VA-struktur 
på annat sätt.  
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 Inventering och åtgärdande av bristfälliga enskilda anläggningar utförs i 
enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden. 

Remissförfaranden

Åtgärd: Rutiner för remissförfarande i samband med bygglov, 
förhandsbesked samt tillstånds- och anmälningsärenden för enskilt Va ses 
över.

4.3 Enskilda VA-anläggningar
Denna del av VA-planen plan omfattar områden som i dagsläget inte 
bedöms aktuella för en allmän anslutning inom överskådlig framtid. 
Områdenas behov av avlopp bedöms kunna tillgodoses med enskilda eller 
gemensamma vatten- och avloppsanläggningar. 

Generella riktlinjer

 Vid ny- eller tillbyggnad ställs krav på att enskild avloppsanläggning ska 
ha kapacitet och vara godkänd för permanentboende (5 pe/hushåll).

 Fastigheter som ligger nära ett verksamhetsområde eller en 
överföringsledning ska av Sörmland Vatten erbjudas en 
anslutningspunkt när detta är möjligt.

 Uppförande av nya bostäder samt tillbyggnationer ska endast tillåtas om 
följande uppfylls:

o En tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk 
för påverkan av avloppsanläggningar kan anordnas.

o Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett godtagbart 
sätt med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och 
tillkommande vattentäkter.

o Avledning av dagvatten/eget omhändertagande kan anordnas 
utan att orsaka olägenheter för omkringliggande fastigheter.

o Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till en 
hållbar VA-försörjning.

Åtgärd: Utveckla riktlinjer och förhållningssätt avseende hantering av VA på 
öar.

Inventering av enskilda avloppsanläggningar

Inventering och sanering med krav på förbättring av dåliga enskilda 
anläggningar är viktigt för att minska miljöbelastningen av näringsämnen 
och spridning av smittämnen från avlopp till dricksvattentäkter. Miljöbalken 
reglerar de lagar och regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar. 
Bygg- och miljönämnden beslutar om målsättning och inventeringstakt. 
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Vid en inventering bör de avloppsanläggningar som innebär störst risk för 
påverkan på människor och miljö prioriteras, för att på kortast möjliga tid få 
mest effekt. Prioriteringen ska baseras på vilken typ av anläggning det är 
och områdets känslighet. Bygg- och miljönämnden beslutar om prioritering 
vid en inventering. 

Åtgärd: Ajourhålla plan för inventering av enskilda avlopp, med angivna 
skyddsnivåer och prioriteringsgrunder.

Kommunerna ska samverka för att uppnå likvärdiga bedömningar vid tillsyn 
av enskilda avlopp i samband med inventeringar och övrig handläggning.

Åtgärd: Fortsatt samarbete mellan kommunerna. 

Gemensamhetsanläggningar

I samband med nyinrättande av gemensamhetsanläggning ska information 
ges om vilka krav VA-huvudmannen ställer på befintliga anläggningar, om 
det skulle bli aktuellt att överta ansvaret för dessa.

Åtgärd: Kraven ska tydliggöras, och informationsmaterial ska finnas 
tillgängligt på hemsida och broschyr.

Kretsloppsanpassade avloppslösningar

För att uppmuntra och underlätta införandet av kretsloppsanpassade 
avloppslösningar ska kommunerna gemensamt verka för att etablera en 
hanteringskedja för slam och slamfraktioner från enskilda avlopp som 
säkerställer att näringsämnen och andra resurser i avloppet nyttiggörs på 
bästa sätt. 

Åtgärder:

 VA-planegruppen formulerar förslag till målsättning för avfallsplanen och 
lämnar frågan till styrgruppen för avfallsplanen.

 Utreda möjligheten att ställa krav på separata ledningar för WC samt 
BDT-vatten i bostaden, för att möjliggöra/förenkla framtida 

Avlopp ska betraktas som en resurs med reningstekniksom ger 
god sanitär rening i kombination med att näringsämnen 
återförs till kretsloppet. Målsättningen ska vara att det ska vara 
ett minimum av både bakterier och näringsämnen till våra 
recipienter. För att lättast uppnå minimala utsläpp av 
näringsämnen bör dessa sorteras bort redan vid källan och 
återföras till odlad mark.
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kretsloppsanpassad hantering av avloppsfraktionerna. Detta vid 
nybyggnad/ombyggnad av bostad.

 Ta fram riktlinjer och rutiner för kretsloppsanpassade avloppslösningar 
för enskilda avlopp.

VA-rådgivning

I andra kommuner har goda erfarenheter av VA-rådgivare. Funktion och 
ansvar varierar, men syftet är i regel att vara ett stöd för fastighetsägare och 
samfälligheter i valet av avloppslösning och vara en lots i kommunens olika 
processer (detaljplanering, bygglov, prövning av enskilda avlopp). VA-
rådgivaren kan ge råd om avloppslösningar på ett annat sätt än en 
miljöhandläggare, eftersom handläggaren har en myndighetsutövande roll 
som inte får ifrågasättas.

I några kommuner är VA-rådgivarens arbete mer styrt till vissa utpekade 
områden där allmän VA-utbyggnad skulle kunna bli aktuellt, och då ofta 
med målsättningen att informera områdets fastighetsägare om att de 
genom att vidta egna åtgärder kan undvika beslut om VA-utbyggnad. I 
andra kommuner är det en mer generell funktion som kan liknas vid en 
energirådgivares roll.

Det finns även exempel på VA-rådgivare som har rollen som VA-strateg 
och/eller samordnare och sammankallande för kommunens VA-
planeringsgrupp.

Åtgärd: Utred möjligheter och fördelar med en gemensam VA-rådgivare / 
VA-strateg för de tre kommunerna  samt hur funktionen ska organiseras.

Skyddsområden för enkilda vattentäkter

Det är ett krav enligt Vattenmyndigheten åtgärdsprogram  att vattentäkter 
>50 personer (10 m³/d) ska ha ett godtagbart vattenskydd. 

Åtgärd: Bevaka och stötta/verka för inrättande av lämpliga skyddsåtgärder 

4.4 Åtgärder på den allmänna VA-anläggningen
Sörmland Vatten utformar planer och åtgärder för den allmänna VA-
anläggningen utifrån de förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver 
planering av drift, underhåll och förnyelse av den befintliga anläggningen 
behövs också planering för att säkerställa framtida vattenförsörjning, till 
exempel skyddsföreskrifter för befintliga vattentäkter eller framtida 
reservvattentäkter. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att 
negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks. Detta innebär 
att utbytestakten på befintligt ledningsnät måste ökas från idag på en 
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utbytestakt på cirka 590 år till 100 års utbytestakt av VA-ledningsnätet vilket 
kommer att få konsekvenser både på VA-taxans utveckling och behovet av 
resurser i verksamheten.

Åtgärder: 

 Ta fram långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan för ledningsnätet.
 Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.
 Ta fram långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan för vatten- och 
     avloppsreningsverken inklusive tryckstegringsstationer, reservoarer och 
     pumpstationer.
 Ta fram långsiktig hållbar lösning för hantering av externslam från 
     enskilda avloppsanläggningar som bör ha en annan behandling än 
     reningsverket.
 Upprätthålla Revaqcertiferingen av slam från den allmänna VA-
     anläggningen.
 Upprätta aktuella vattenskyddsområden och vattenföreskrifter för den 
     allmänna vattenförsörjningen.
 Inventering och kartläggning av inrättade verksamhetsområden för 
     vatten, spillvatten, dagvatten och anslutna fastigheter. 
 Kartlägging av avtalsabonnenter exempelvis 

gemensamhetsanläggningar och andra fastigheter utanför 
verksamhetsområde (VO). 

 Åtgärdernas effekter på verksamhetens kostnader ska tydliggöras.

4.4.1 Reservvatten och nödvatten
Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande 
samhälle. Vid situationer då det inträffat störning i den ordinarie 
försörjningen behöver en alternativ försörjning kunna sättas in för att förse 
abonnenternas behov av dricksvatten. Vid kortvarig störning kan nödvatten 
tillgodose det mest akuta behovet genom nödvattentankar. Vid längre 
driftstörning behöver en reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka 
ett nära normalt behov av vatten. 

REVAQ är ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på 
avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark. 
Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt 
uppströmsarbete, vilket i praktiken innebär att man försöker 
stoppa miljöskadliga ämnen innan de når reningsverket. Man 
arbetar även med ständiga förbättringar i organisationen med 
handlings-, utbildnings- och kommunikationsplaner etc, för att 
nå de satta målen.
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Hur reservvattenförsörjningen ska lösas för Katrineholms kommun är inte 
utrett. Fråga är så stor att det inte inryms i planen utan behöver utredas i ett 
separat projekt och då inkludera både Flen och Vingåkers kommuner. 

Åtgärd:
Frågan om hur en alternativ reservattenförsörjning kan ordnas ska utredas 
gemensamt för de tre kommunerna.

4.5 Dagvatten och dräneringsvatten
I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade 
nederbördsmängder skärper kraven på fungerande avvattning och 
avledning av nederbörd. Vattendirektivets fokus på recipientenstatus leder 
till frågeställningar om dagvattenkvalitét och behandling av dagvatten. För 
att ha ett gemensamt förhållningssätt hur dagvattenfrågorna ska hanteras 
är en gemensam dagvattenpolicy en förutsättning. Kommunen beslutade 
den 15-03-16 om en dagvattenpolicy. Policyn ska vara en vägledning hur 
dagvattenhanteringen ska lösas. 

Åtgärder:
 Ta fram en handlingsplan för dagvattenhanteringen.
 Ta fram en dagvattentaxa.

5 Organisation och samverkan
En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar 
varandras kompetens och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent 
grund för beslut. Genom att skapa förutsättningar för samordningsvinster 
uppnås största möjliga utväxling av satsade pengar, tid etc. Ansvaret i 
kommunen fördelar sig enligt följande.
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Kommunens ansvar Huvudmannens ansvar
Finansieras med skattemedel Finansieras med VA-taxa

Utredning inför 
beslut om 

verksamhetsområde

Fullmäktiges beslut 
om 

verksamhetsområde

Skapande av VA-
anläggning i området

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens 
översiktsplaner, VA-versamhetsområden och VA-taxa. Det är 
kommunfullmäktige som har ansvaret att besluta och aktualitetsförklara VA-
planen en gång per mandatperiod. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
översiktsplanering med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden har det övergripande ansvaret för kommunens 
uppgifter inom plan- och byggväsendet och har det närmaste inseendet 
över byggnadsverksamheten inom plan- och bygglagen. Bygg- och 
miljönämnden har också ansvar för tillstånd, prövning och tillsyn av de 
enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav. Tillsyn utförs också på 
samtliga allmänna anläggningarna och vattentäkterna som finns i 
kommunen. 

Bygg- och miljönämnden har också ansvar för tillsynen på miljöfarliga 
verksamheter som är anslutna till allmän VA-anläggning, med undantag för 
vissa verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB som huvudman för vatten och avlopp tar 
över ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att 
verksamhetsområde för vatten och avlopp är beslutat. Förhållandet mellan 
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VA-huvudman och abonnent regleras i Allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA).

Sörmland Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten som sköter driften för vatten och avlopp på uppdrag av 
huvudmannen ser till att VA-utbyggnaden sker för de fastigheter som ligger 
inom beslutat verksamhetsområde.

5.1 Genomförandeorganisation
Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och 
åtgärdsprogrammet är viktigt att driva vidare.

Organisation för det fortsatta arbetet med VA-planen ska bestå av en 
styrgrupp med en representant från KS och en representant från styrelsen i 
respektive ägarbolag.
Projektägare är Sörmland Vattens VD tillsammans med de tre 
kommunernas samhällsbyggnadschefer. Projektet ska ha en projektledare 
från Sörmland Vatten och arbetsgruppen ska fortsatt bestå av 2-3 
representanter från kommunens tjänstemän.

6 Konsekvenser

6.1 Konsekvensbeskrivning.
Sammantaget bedöms VA-planen, jämfört med nollalternativet, innebära att 
möjligheterna att uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna för vatten 
ökar, liksom att uppnå de nationella miljömål som är vattenanknutna. Vidare 
bedöms VA-planen innebära en ökad effektivisering av driften av den 
allmänna anläggningen med minskad förbrukning av energi och kemikalier. 
Behovet av fordonstransporter för slamtömning av enskilda avlopp kommer 
att minska.

Nollalternativet skulle innebära att möjligheten att uppnå god status för sjöar 
och vattendrag enligt Vattenmyndighetens fastställda miljökvalitetsnormer 
för de identifierade vattenförekomsterna inte skulle uppnås. 
Vattenförekomsterna utgörs av såväl sjöar och vattendrag som grundvatten.

De negativa effekter som kan förutses är i huvudsak ökade utsläpp från 
befintliga avloppsreningsverk som får en ökad belastning som en följd av 
VA-utbyggnaden. Sammantaget bedöms dock den positiva effekten av 
bortbyggda enskilda avlopp överstiga denna negativa effekt. 

Hälsoaspekterna gynnas genom minskad risk för mikrobiell förorening av 
enskilda brunnar och allmänna dricksvattentäkter, liksom minskad risk för 
dålig lukt.
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Genomförande av VA-planen innebär ökade kostnader för såväl befintliga 
som tillkommande abonnenter inom VA-kollektivet. Ur ekonomisk synvinkel 
kommer dock en väl planerad VA-utbyggnad att ske på ett mer 
kostnadseffektivt sätt jämfört med nollalternativet, där VA-utbyggnad till viss 
del riskerar att komma att styras av externa myndighetsbeslut. De 
kostnadsökningar som kan förutses på den befintliga VA-anläggningen är 
en följd av det ansvar som kommunen har att upprätthålla en långsiktigt 
fungerande VA-försörjning, och kan inte undvikas. De kan, till vissa delar, 
möjligen skjutas på framtiden, men då till priset av en ökad risk för 
driftstörningar och svårigheter att uppfylla gällande myndighetskrav.

En gemensamt framtagen VA-plan för de tre grannkommunerna skapar 
förutsättningar för samordnade och kostnadseffektiva åtgärder som inte 
varit möjliga utan VA-planen.

6.2 Ekonomi-taxa
En VA-utbyggnad innebär att investeringsvolymen kommer att öka framöver 
och finansieringen av VA-utbyggnad i allmän regi skall ske enligt lagen om 
allmänna vattentjänster och innebär att full kostnadstäckning skall uppnås. 

VA-taxan består av två typer av avgifter, brukningsavgifter som är en årlig 
avgift som ska täcka kostnaden för vattenförbrukning, rening av 
avloppsvatten och drift och underhåll av VA-anläggningarna. Den andra 
avgiften är anläggningsavgifter (engångsavgift) som betalas i samband med 
att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp meddelas fastighetsägaren.

Vid utbyggnad av vatten- och avloppsledningar tas en anläggningsavgift ut 
och projekten skall finansieras enligt någon av nedanstående modeller, 
alternativt genom en kombination av flera. En grundförutsättning är alltid att 
komunfullmäktige beslutat att området skall ingå i verksamhetsområdet för 
kommunens allmänna vatten – och avloppsanläggning, detta för att kunna 
tillämpa gällande VA-taxa enligt vattentjänstlagen (2006:412).

 Som huvudalternativ skall finansiering ske via uttag av 
anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

 Om anläggningsavgifterna enligt VA-taxan inte täcker 
anläggningskostnaden kan särtaxa tillämpas enligt beslutad 
särtaxemodell. En förutsättning, enligt vattentjänstlagen ,för detta är att 
”anläggningskostnaden på grund av särskilda omständigheter medför 
kostnader som i beaktningsvärd omfattning avviker från andra fastigheter 
i verksamhetsområdet”. Enligt beslutad Särtaxemodell skall denna 
avvikelse överstiga 30%.

 Om gällande VA-taxa inte täcker anläggningskostnaden och särtaxa inte 
får tillämpas kan kostnaderna täckas av övriga abonnenter i VA-
kollektivet.
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20

Åtgärd:Säkerställa en taxa som klarar framtida förändringar i VA-
verksamheten samt se över dess konstruktion.

7 Kommunikation 
God och tydlig kommunikation i alla led, så väl inom kommunen/bolaget 
som gentemot andra samhällsfunktioner och medborgare, skapar 
trovärdighet, underlättar arbetet. 

7.1 Intressenter
Många intressenter i samhället berörs av en VA-plan och under arbetet med 
att ta fram VA-planen har dessa identifierats. 

7.2 Kommunikationsåtgärder

I samband med en VA-plan finns ett behov av kommunikation, under olika 
skeden. Detta innebär främst att när planen är beslutad är en av åtgärderna 
att ta fram en strategisk kommunikationsplan för hela VA-planen. Utöver 
den strategiska planen kommer det sedan att skapas en 
kommunikationsplan per omvandlingsområde.

Åtgärder:

 Skapa en strategisk kommunikationsplan.
 Kommunicera VA-planen på Sörmland Vattens hemsida samt på 
     kommunernas hemsida (genom en länk till en av platserna).
 Sörmland Vatten kommunicerar med berörda parter vid 
     omvandlingsområden och utbyggnadsområden.
 Använda resultatet av bolagets kundnöjdhetsmätning i sin 
     kommunikation.

Bilagor

1. VA-översikten
2. Områdesbeskrivningar 
3. Kartor
4. Åtgärdslistan
5. VA-policyn
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

§ 25

Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa 
(KS/2016:433)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen samt ge service- och tekniknämnden i uppdrag 
att inleda en dialog med föreningar och andra ideella organisationer rörande intresset 
för att inrätta sportotek med annan huvudman än Katrineholms kommun.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ylva G. Karlssons (MP) med fleras yrkande 
reserverar sig Ylva G. Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), 
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen 
redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion med rubriken ”Sportotek. Att låna istället 
för att köpa” på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att 
gratis låna sportutrustning. 

Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
service- och tekniknämnden. Motionens intentioner ligger i linje med kommunplanen, 
det idrottspolitiska programmet och inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i Katrineholms kommun”. Dock anser service- och 
tekniknämnden att ett sportotek bör drivas av annan huvudman än kommunen. 
Nämnden anser att det bör undersökas vilka förutsättningar som finns för att 
föreningar eller andra ideella verksamheter står som huvudman.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-02
 Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-02
 Motion Sportotek. Att låna istället för att köpa
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 6, 2017-02-09

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ylva G. 
Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) 
och Tony Rosendahl (V)
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

Förslag och yrkande
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Ylva G. Karlssons (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
biträdet ordförandens eget förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Kristdemokraterna CENTERPARTIET Liberalerna

Reservation angående Motion om sportotek —att låna istället för att köpa

Tanken med ett sportotek är att man ska kunna låna sportutrustning kostnadsfritt

och därmed underlätta för fler att prova på olika idrotter. Att göra det enkelt att

spontant kunna låna utrustning har stöd i Kommunalplan 2015-2018, i det

idrottspolitiska programmet samt inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn

och ungdomar i Katrineholms kommun.

Att sportutrustningen dessutom nyttjas under hela dess livslängd är en bonus för

miljön.

Vi yrkade därför att motionen ska bifallas. Då vårt yrkande avslogs, reserverade vi

oss mot beslutet

Ylva G Karlsson In~er Fredriksson

Miljöpartiet Centerpartiet

Ewa Gallhammar Joha Frondelius

Liberalerna Kristdemokraterna

Tony Rosendahl

Vänsterpartiet
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-02 KS/2016:433 - 300 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion Sportotek. Att låna istället för att köpa
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen samt ge service- och 
tekniknämnden i uppdrag att inleda en dialog med föreningar och andra ideella 
organisationer rörande intresset för att inrätta sportotek med annan huvudman än 
Katrineholms kommun.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-02 KS/2016:433 - 300 
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 Sportotek. Att låna istället för att köpa 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion med rubriken ”Sportotek. Att låna istället för 
att köpa” på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att 
gratis låna sportutrustning. 

Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
service- och tekniknämnden. Motionens intentioner ligger i linje med kommunplanen, 
det idrottspolitiska programmet och inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla barn 
och ungdomar i Katrineholms kommun”. Dock anser service- och tekniknämnden att 
ett sportotek bör drivas av annan huvudman än kommunen. Nämnden anser att det bör 
undersökas vilka förutsättningar som finns för att föreningar eller andra ideella 
verksamheter står som huvudman.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion Sportotek. Att låna istället för att köpa
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 6, 2017-02-09
 
Ärendebeskrivning
Ylva G Karlsson (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att gratis 
låna sportutrustning. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden.

Förvaltningens bedömning
Tanken med sportotek är att man ska kunna låna sportutrustning kostnadsfritt och 
därmed intressera och stimulera fler till idrott då det kan var kostsamt att köpa 
utrustning. Vidare, kan utrustningen nyttjas effektivt under hela dess livslängd. 
Motionären pekar på kopplingen mellan motionen och kommunplanen, det 
idrottspolitiska programmet samt inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla barn 
och ungdomar i Katrineholms kommun”.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-02 KS/2016:433 - 300 
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 

Service- och tekniknämnden instämmer i motionens intentioner. Nämnden säger också 
att det i fler kommuner inrättats sportotek och liknande, dock är det en annan 
huvudman än kommunen. Nämnden menar att det bör undersökas vilka förutsättningar 
som finns i Katrineholms kommun att föreningar eller andra ideella verksamheter står 
som huvudman. 

Service- och tekniknämnden föreslår att motionen avslås men att dialog bör föras med 
föreningar och andra ideella organisationer om intresse finns för att starta sportotek 
med annan huvudman än kommunen. 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
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Motion 

Sportotek. Att låna istället för att köpa. 
 
 
Att sport och idrott är bra, inte bara för hälsan, utan även för att komma in i bra sociala 
sammanhang är de flesta av oss säkert överens om. 
Att kunna prova på olika sporter utan att vara tvungen att börja med att skaffa nödvändig 
utrustning kan göra att tröskeln sänks för att börja med en idrott. 
Det kan vara dyrt, särskilt med flera barn i familjen, att köpa utrustning för olika sporter. I 
kommuner med hög medelinkomst är andelen barn och unga som idrottar högre.  
För att förbättra möjligheten för alla att prova olika idrotter har nu flera kommuner öppnat 
sportotek. Grunden till sportotekens sortiment i dessa kommuner utgörs av  utrustning som 
medborgarna donerat. 
Denna motion faller väl in med “Kommunplanen”, “Idrottspolitiska programmet” samt det nya 
“En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun”. 
 
Vinnare blir även miljön, då utrustningen kan användas tills hela livslängden är utnyttjad. 
Detta spar såväl råvaror som energi. Ett steg för att förebygga avfall och ställa om till en mer 
hållbar konsumtion. 
 
 

Vi yrkar därför att: 

Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att gratis 
låna sportutrustning. 
 
 

Miljöpartiet de gröna 
 
Ylva G Karlsson 
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Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-02-09

§ 6

Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att 
köpa (STN/2017:11)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
Dialog bör istället föras med föreningar och andra ideella organisationer om huruvida 
intresse finns för att inrätta ett Sportotek med annan huvudman än kommunen.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Roger Karlssons (MP) och Sten Holmgrens (C) 
yrkande reserverar sig Roger Karlsson (MP) och Sten Holmgren (C).

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Sportotek – att låna istället för att köpa”, i vilken hon yrkar att Katrineholms 
kommun startar ett Sportotek där det är möjligt att gratis låna sportutrustning.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Remiss Motion: Sportoket – att låna istället för att köpa

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Roger Karlsson (MP), Sten Holmgren (C), Leif Hanberg (S), Fredrik Hermelin (M) 
samt förvaltningschef Magnus Gustafsson.

Förslag och yrkande
Roger Karlsson (MP) yrkar på bifall till motionen, med instämmande av Sten 
Holmgren (C). Leif Hanberg (S) och Fredrik Hermelin (M) yrkar på bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och Roger Karlssons (MP) och Sten Holmgrens (C) yrkande. Hon finner att 
service- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

§ 22

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
(KS/2016:219)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 
stadsskyltar i samband med vägvisningsplanen och därmed anse motionen vara 
besvarad.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) med fleras yrkande reserverar 
sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
motionerat om att Katrineholms kommun ska sätta upp stadskyltar, förslagsvis mot 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser. 

I kommunstyreslens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Båda nämnderna är av den 
uppfattningen att stadsskyltar bör ses över i samband med att 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram vägvisningsplan. Båda nämnderna anser 
att motionen ska bifallas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-30
 Ordförandens förslag till beslut, 2016-12-20
 Motion om att sätt upp stadsskyltar
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 74, 2016-11-10
 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 51, 2016-12-06

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD) på bifall till 
motionen.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2016-12-20 KS/2016:219 - 309 

 

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda stadsskyltar i samband med 
vägvisningsplanen och därmed anse motionen vara besvarad.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:219 - 309 
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 sätta upp stadsskyltar 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
motionerat om att Katrineholms kommun ska sätta upp stadskyltar, förslagsvis mot 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser. 

I kommunstyreslens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Båda nämnderna är av den 
uppfattningen att stadsskyltar bör ses över i samband med att 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram vägvisningsplan. Båda nämnderna anser 
att motionen ska bifallas.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut 
 Motion om att sätt upp stadsskyltar
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 74, 2016-11-10
 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 51, 2016-12-06
 
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.

Kommunledningsförvaltningen har berett motionen för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har kommunledningsförvaltningen inhämtat synpunkter från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Synpunkter har också inhämtas från 
samhällsbyggandsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 
Representanter från den sistnämnd har meddelat att frågan om stadsskyltar inte kan 
anses ha någon särskild koppling till jubileumet och dess firande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:219 - 309 
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 

Redovisning av inkomna yttranden
Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden säger i sitt yttrade att samhällsbyggnadsförvaltningen har 
i uppdrag att arbeta fram en vägvisningsplan för stråket mellan centrum och 
Sportcentrum. Nämnden anser att stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över i 
samband med att vägvisningsplanen arbetas fram.

Service- och tekniknämnden föreslår därför i sitt yttrande att kommunfullmäktige ska 
bifalla motionen och uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda stadsskyltar i 
samband med att vägvisningsplanen för gång- och cykelväg till Sportcentrum tas fram. 

Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden hänvisar, på samma sätt som service- och tekniknämnden, 
till att samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en vägvisningsplan för 
stråket mellan centrum och sportcentrum. Avsikten med denna är att på ett tydligt sätt 
vägleda sportcentrumbesökare till och från centrum då det är ett stort besöksmål. 

Kultur- och turismnämnden anser att stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över 
i samband med att vägvisningsplanen tas fram. Vid framtagandet bör det studeras vilka 
målpunkter som har en tillräckligt stor dignitet för att skyltas till. 

Kultur- och turismnämnden föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Förvaltningens bedömning
Både service- och tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden hänvisar till 
samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att ta fram vägvisningsplan och att 
stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över i samband med framtagandet av 
vägvisningsplanen. Likaså anser båda nämnderna att motionen ska bifallas. 

Yrkandet i motionen är att Katrineholms kommun ska sätta upp stadsskyltar 
förslagsvis mot resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser. 

Underhandskontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att frågan 
om vägvisning till bl a Sportcentrum för biltrafiken kommer att ses över i samband 
med arbetet med cirkulationsplatsen vid Talltullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har ett uppdrag att ta fram en vägvisningsplan, ett uppdrag som förvaltningen ska 
inleda inom kort. 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kultur- och turismnämnden
Service- och tekniknämnden
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                     Katrineholm   2016-05-10                  

Motion om att sätta upp stadsskyltar.

Nästa år fyller Katrineholm 100 år och vi väntar oss ett år med mycket firande. 
Vi liberaler utgår från att turismen då också kommer öka i Katrineholms 
stadskärna. En projektledningsgrupp är tillsatt och många event planeras.  Som 
stad och kommun vill vi välkomna både kommuninvånare och besökare och då 
vore det fint om dessa hittade till de olika eventen med hjälp av stadsskyltar. 

Vi i Liberalerna anser att stadsskyltar ska sätta upp bl.a. mot resecentrum, 
turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln/biblioteket, stadsparken samt polisen.

Liberalerna i Katrineholm yrkar följande:

Att Katrineholms kommun sätter upp stadsskyltar mot förslagsvis 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen 
samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan resecentrum och stadsparken.

För Liberalerna

 Ewa Callhammar          Inger Hult          Jesper Ek          Krister Wistbacka
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Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-11-10

§ 74

Remissvar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
(STN/2016:92)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen 
och ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om stadsskyltar 
i samband med att vägvisningsplanen för gång- och cykelväg till sportcentrum arbetas 
fram.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. Synpunkter inhämtas även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2016-11-02
 Motion om att sätta upp stadsskyltar 
 Remiss av motionen
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-11-02 STN/2016:92 - 309 
Planering och byggande 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 14 

www.katrineholm.se E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Erik Bjelmrot 

Mottagare: Service- och tekniknämnden

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och 
ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om stadsskyltar i 
samband med att vägvisningsplanen för gång- och cykelväg till sportcentrum arbetas 
fram.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. Synpunkter inhämtas även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 

Ärendets handlingar
 Motion om att sätta upp stadsskyltar 
 Remiss av motionen
 
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en vägvisningsplan för 
stråket mellan centrum och sportcentrum. Avsikten med denna är att på ett tydligt sätt 
vägleda sportcentrumbesökare till och från centrum då det är ett stort besöksmål.
Förvaltningen anser att stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över i samband 
med att vägvisningsplanen tas fram. Vid framtagandet bör det studeras vilka 
målpunkter som har en tillräckligt stor dignitet för att skyltas till.

Vägvisningsplanen förväntas färdigställas under 2016 och skyltningen avses komma 
på plats tidigt under 2017.

Erik Bjelmrot
Avdelningschef planering och byggande
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Protokollsutdrag 1 (1)

KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2016-12-06

§ 51

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
(KTN/2016:74)
Kultur- och turismnämndens beslut
Kultur- och turismnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. Synpunkter inhämtas även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 

Nämndens överläggning
Under kultur- och turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och 
Krister Wistbacka (L).
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

45



Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

§ 21

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler (KS/2016:22)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens bedömning.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler. Motionen avslutas med ett yrkande om att underhållsnivåerna höjs för 
verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott underhåll och förvaltarskap för fastigheter 
och i lämpligt underhållsskick för våra verksamheter.

Förvaltningens bedömning
Underhållsnivån för verksamhetslokalerna fastslås varje år efter överläggningar 
mellan kommunen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB).  

Sedan tidigare finns ett uppdrag till KFAB att ta fram underhållsplaner för varje 
fastighet. När underhållsplanerna är framtagna finns möjligheter att ta fram en 
långsiktig plan för fastighetsunderhållet. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-15
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-09
 Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler, 2016-01-03

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Joha 
Frondelius (KD).

Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Joha Frondelius yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens 
eget förslag till beslut.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 KS/2016:22 - 259 
 

KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler 
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om högre 
underhållsnivåer för verksamhetslokaler mot bakgrund av 
kommunledningsförvaltningens bedömning.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-09 KS/2016:22 - 259 
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

Gunnar Berglund 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om högre 
underhållsnivåer för verksamhetslokaler. Motionen avslutas med ett yrkande om att 
underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott 
underhåll och förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra 
verksamheter.

Förvaltningens bedömning
Underhållsnivån för verksamhetslokalerna fastslås varje år efter överläggningar mellan 
kommunen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB).  

Sedan tidigare finns ett uppdrag till KFAB att ta fram underhållsplaner för varje 
fastighet. När underhållsplanerna är framtagna finns möjligheter att ta fram en 
långsiktig plan för fastighetsunderhållet. 

Ärendets handlingar
 Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler, 2016-01-03
 

Gunnar Berglund
Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till: akten, Frondelius
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Katrineholm 2016-01-03 

 

MOTION OM HÖGRE UNDERHÅLLSNIVÅER 
FÖR VERKSAMHETSLOKALER  
 
BARA MAN VET VAD MAN GÖR! 
 
Debatten om delårsbokslutet av KFAB och KIAB i decemberfullmäktige 2015 kom 
att sammanfattas med orden från ordförande i KFAB Fredrik Olovsson (s): - 
”Bara man vet vad man gör!” 
 
Vet man (man=styrande politiker från S och M) vad man gör efter snart 100 
års styrande av kommunen när det debatteras varje år om det minskade 
anslaget till underhåll av kommunala verksamhetslokaler (skolor, förskolor, 
äldreomsorg och fritidsgårdar m.m.)? 
 
I 2015 års delårbokslut kunde man läsa att styrelsen, vd och bolagets lekmannarevisorer 
har under en lång tid påtalat farorna med att fastställa underhållsbudgeten på en för låg 
nivå i förhållande till behovet som finns. Ändå förklaras detta märkliga icke 
affärsprincipiella fenomen av styrelsen ordf. Fredrik Olovsson att bara man vet vad 
man gör! 
 
Det planerade underhållet för 2015 uppgår till 39:-/m2. År 2008 beslutades 
en underhållsnivå 62.5:-/m2. Rekommenderade underhållsnivåer är mellan 
150-250:-/m2 beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i 
lokalerna! Var finns långsiktigheten och förvaltarskapet i tider av 
bostadsbrist, låg soliditet, låga studieresultat och nya kommande investeringar? 
Ännu märkligare blir det när Fredrik Olovsson (s) berättar att majoriteten 
har förskotterat underhållspengar för 2 år från tidigare års överskott. 
Varför står det inget om detta i delårsbokslutet? Och täcker det behovet 
som finns? 
 
Det blir väldigt otydligt hur majoriteten tänker när det gäller framtida 
investeringar i nya fastigheter såsom en ny central skola för ca 1300 elever 
eller ett nytt äldreboende mfl.? Finns det budgetutrymme för framtida underhåll inom 
kommunala fastigheter när det byggs ännu fler?   
 
Vi yrkar på att 
 
underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott 
underhåll & förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra 
verksamheter. 
 
  
 

Joha Frondelius  Marian Loley 

Kristdemokraterna  Kristdemokraterna 
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

§ 23

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping 
(KS/2016:316)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från service- och 
tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Ylva G. 
Karlsson (MP) och Joha Frondelius  (KD). Den skriftliga reservationen redovisas som 
bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan 
ordnas. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet. I beredningen har yttrande 
inhämtats från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. Båda 
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det i 
anslutning till bussbytespunkt finns parkeringsplatser som tjänar som 
pendlarparkering. Nämnderna anser därmed att det inte behöver utredas var en 
pendlarparkering kan ordnas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-06
 Ordförandens förslag till beslut, 2016-02-06
 Motion: Pendlarparkering i Äsköping
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2016-11-10, § 75
 Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Joha Frondelius (KD).
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Ewa Callhammar (L), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) och Joha Frondelius (KD) på bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Inger Fredrikssons (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

52



~iC~ M M ~,~ N`~ ~ ̀i R ~1.~5 E ri

~~~~~
CENTEPVAYTIET Lib~ral~rna

DNR KS/2016:316-319

v.~

~ ~~

Kristdemokraterna

Reservation angående Motion om pendlarparkering i Äsköping

För att värna miljön och klimatet är det viktigt att så stor del av pendlingen som möjligt sker

med kollektivtrafik. Boende på landsbygden behöver använda bil på grund av avståndet,

men kan byta till kollektiva färdmedel om parkeringsmöjligheter finns vid hållplatsen.

den nyligen beslutade "Översiktsplan Katrineholm del Landsbygden" finns följande test

under avsnittet "Trafik och resande":

• Möjligheterna att parkera med cykel enkelt och säkert ska utvecklas på landsbygden,

främst i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser.

• Tillgången till pendlar- och samåkningsparkeringar uid hållplatser för kollektivtrafik

samt vid strategiska knutpunkter ska förbättras.

• För att minska bilanvändandet är det viktigt att kunna erbjuda

samåkningsparkeringar på landsbygden, samt att erbjuda bra tillgång till

långtidsparkering isamband med busshållplatser på landsbygden.

Äsköping finns ingen allmän parkering, utan endast kundparkering i anslutning till privata

näringsidkare. Därför behöver pendlarparkering ordnas för att bidra till fördubblingsmålet

samt uppfylla Översiktsplanens skrivningar.

Vi yrkade därför att motionen ska bifallas.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 22 februari 2017

In~~--
r Fredri sson~— Ewa Gallhammar, Ylva G Karlsson,

Centerpartiet Liberalerna Miljöpartiet de gröna

Tony Rosendahl, Joha Frondelius,

Vänsterpartiet Kristdemokraterna
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-06 KS/2016:316 - 319 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
yttranden från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-06 KS/2016:316 - 319 
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 pendlarparkering i Äsköping 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet. I beredningen har yttrande 
inhämtats från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. Båda 
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det i 
anslutning till bussbytespunkt finns parkeringsplatser som tjänar som 
pendlarparkering. Nämnderna anser därmed att det inte behöver utredas var en 
pendlarparkering kan ordnas.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: Pendlarparkering i Äsköping
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2016-11-10, § 75
 Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 14
 
Ärendebeskrivning
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden.

Förvaltningens bedömning
Såväl service- och tekniknämnden som bygg- och miljönämnden säger i sina 
respektive yttranden att det finns parkeringsplatser i Äsköping och som ligger i 
anslutning till bussbytespunkt. De fungerar som pendlarparkering varför båda 
nämnderna anser att en utredning av var pendlarparkering kan ordnas är överflödig. 
Båda nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-06 KS/2016:316 - 319 
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 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Bygg- och miljönämnden
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Pendlarparkering i Äsköping
Regionförbundet antog redan 2005 en vision om att kollektivtrafikresandet i Sörmland ska 
fördubblas. I Sörmlandsstrategin finns målet med att till år 2030 ska minst hälften av 
arbetspendlingen ske med kollektivtrafik. På riksnivån drivs ett gemensamt projekt mellan en rad 
trafikoperatörer och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att fördubbla resandet med 
kollektivtrafik-

Om fler åker kollektivt med buss eller tåg så tjänar miljön och klimatet på detta genom minskade 
utsläpp. Men om man ska välja att ta bussen, så måste hållplatsen ligga nära bostaden eller så måste 
det finnas plats att ställa bilen eller cykeln på en parkering i närheten av busshållplatsen.

I Julita har det tidigare funnits en bussbytespunkt i Äs, vid Bååths Bilservice, där det finns viss 
möjlighet till parkering. Numera sker bussbytena i Äsköping, men här finns inte någon naturlig 
långtidsparkering.

Centerpartiet anser att det behövs en pendlarparkering för att öka intresset att åka kollektivt och för 
att bidra till att nå de mål som satts upp för resandet i Sörmland och i Sverige.

Centerpartiet yrkar:

Att kommunen utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas.

Julita 12 augusti 2016

Anita Karlsson (C)
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Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-11-10

§ 75

Remissvar på motion om pendlarparkering i Äsköping 
(STN/2016:90)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår 
därmed att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Sten Holmgren (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Pendlarparkering i Äsköping”, i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun 
utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2016-11-02
 Motion om pendlarparkering i Äsköping 
 Remiss av motionen

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C) och 
Johan Hartman (M).

Förslag och yrkanden
Sten Holmgren (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut mot 
Sten Holmgrens yrkande om bifall till motionen. Hon finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-11-02 STN/2016:90 - 319 
Planering och byggande 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 14 

www.katrineholm.se E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Erik Bjelmrot 

Mottagare: Service- och tekniknämnden

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Pendlarparkering i Äsköping”, i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun 
utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden. 

Ärendets handlingar
 Motion om pendlarparkering i Äsköping 
 Remiss av motionen
 
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det i Äsköping redan finns platser i närheten 
av bussbytespunkten som tjänar som pendlarparkering och anser inte att kommunen 
behöver utreda var pendlarparkering kan anordnas.

Erik Bjelmrot
Avdelningschef planering och byggande
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SammanUädesdalum Blad

2017-02-01 § 14 22

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen
besvarad.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Marie-Louise Karlsson

(S), Lars Levin (L), Bengt Eriksson (S), Christer Johansson (M), Bertil Carlsson (C).

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Bertil Carlsson (C): Bygg- och miljönämnden bifaller motionen.

Beslutgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden
bifaller Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Omröstning begärs.

Omröstningsresultat

Ledamot/Tjänstgörande ersättare För
Samhällsbyggnadsförvaltningens

förslag till beslut

För Bertil Carlssons (C)

förslag till beslut

Martin Edgelius (M) X

Marie-Louise Karlsson (S) X

Lars Levin (L) X

Katarina Rosenlund-Svensson (S) X

Christer Johansson (M) X

Bertil Carlsson (C) X

Sanna Cronhielm (MP) x

Suzanne Larsson (SD) X

Lars Gustavsson (S) X

Carin Garbåge Kylestorp (5) X

Jerry Emanuelsson (S) }(

Med nio röster för Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och två röster för Bertil

Carlssons (L) förslag beslutar Bygg- och miljönämnden bifalla
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Justerandes Protokollsutdrag till

~~ ~ i ~ -_
g esly de ~

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad

2017-02-01 § 14 23

Reservationer
Bertil Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet till fölmårl för sitt eget förslag till

beslut. Se bigofad reservation på nästkommande sida.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken

"Pendlarparkering i Äsköping", ivilken hon yrkar på att Katrineholms kommun

utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt

bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar
• Motion om pendlaiparkering i Äsköping

Remiss av motionen

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen anses• att det i Äsköping redan finns platser i närheten

av bussbytespunkten som tjänar som pendlatparkering och anser inte att kommunen

behöver utreda var pendlaiparkering kan anordnas.

Justerandes si ~ ~ Protokollsutdrag till

Kommunledningsförvaltningei~~

_~ r 1 , Akten~-~
U r s estyrkan e
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Reservation

Bygg- och miljönämnden 2017-02-01

Ärende: Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping.

För att värna miljön och klimatet är det viktigt att så stor del av pendlingen som möjligt sker med

kollektivtrafik. Boende på landsbygden behöver använda bil p.g.a avstånd, men kan byta till

kollektiva färdmedel om parkeringsmöjlighet finns vid hållplatser.

den nyligen beslutade "Översiktsplan Katrineholm del Landsbygden" finns följande text under

avsnitt —Trafik och resande:

• Möjligheterna att parkera med cykel enkelt och säkert ska utvecklas på landsbygden, främst i

anslutning till kollektivtrafikens hållplatser.

• Tillgången till pendlar- och samåkningsparkeringar uid hållplatser för kollektivtrafik samt vid

strategiska knutpunkter ska förbättras.

• För att minska bilanvändandet är det viktigt att kunna erbjuda samåkningsparkeringar på

landsbygden, samt att erbjuda bra tillgång till långtidsparkering isamband med

busshållplatser på landsbygden.

Äsköping finns ingen "allmän" parkering utan endast kundparkering i anslutning till privata

näringsidkare, därför behöver pendlarparkering ordnas.

Med ledning av ovanstående yrkade jag att Bygg- och miljönämnden beslutar:

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Då yrkandet avslogs reserverar jag mig mot beslutet.

~,~ _~1 > ,
Bertil Carlsson

Centerpartiet

Ledamot av Bygg- och miljönämnden

,~ 
~~_ ;

Wir;.

~' [
~ ~ ~:
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  2017-01-19   
Planering och byggande    
 
Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Erik Bjelmrot    
   
  

 
 
Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping  
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Pendlarparkering i Äsköping”, i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun 
utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas. 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden.  
 
Ärendets handlingar 
• Motion om pendlarparkering i Äsköping  
• Remiss av motionen 
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det i Äsköping redan finns platser i närheten 
av bussbytespunkten som tjänar som pendlarparkering och anser inte att kommunen 
behöver utreda var pendlarparkering kan anordnas. 
 
 
Erik Bjelmrot 
Avdelningschef planering och byggande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen 
 
 

 
 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 14   

www.katrineholm.se E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se  
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

§ 24

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet (KS/2016:376)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om uppföljning av skälig 

bostadskostnad inom försörjningsstödet, med hänvisning till socialnämndens 
yttrande. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med 
socialnämnden och KFAB ta fram ytterligare rutiner för ökad kontroll i samband 
med prövning av försörjningsstöd, mot bakgrund av KFAB:s skrivelse samt det 
arbete som pågått mellan Katrineholms kommun och KFAB om oriktiga 
hyresförhållanden.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). Mot 
beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (L) med fleras yrkande reserverar sig 
Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G. 
Karlsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att 
kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för uppdraget.

Ärendet har översänts på remiss till socialnämnden. Socialnämnden gör bedömningen 
att verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade 
i den löpande verksamheten. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter och nämnden bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna.

Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Då detta arbete tangerar 
motionens intentioner, har det åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-15
 Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-15
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-02-15
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-22

 Tjänsteskrivelse KFAB, 2017-01-19
 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2017-01-25, § 7
 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2017-01-16
 Motion från Kristdemokraterna om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet, 2016-09-20

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Ewa 
Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Ylva G. Karlsson (MP) 
och Göran Dahlström (S).

Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar på bifall till motionen. Ewa Callhammar (L) med 
instämmande av Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlsson (MP) yrkar på att 
motionen ska anses vara besvarad.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande på bifall till motionen. Han finner att 
styrelsens biträder ordförandens eget förslag till beslut. Därpå ställer ordförande 
proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammars (L) med fleras 
yrkande på att motionen ska anses vara besvarad. Han finner att styrelsens biträder 
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15 KS/2016:376 - 759 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet 
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om 

uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och KFAB ta fram ytterligare 
rutiner för ökad kontroll i samband med prövning av försörjningsstöd, mot 
bakgrund av KFAB:s skrivelse samt det arbete som pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB om oriktiga hyresförhållanden.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15 KS/2016:376 - 759 
 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att kommunstyrelsen 
vid behov tilldelar medel för uppdraget.

Ärendet har översänts på remiss till socialnämnden. Socialnämnden gör bedömningen 
att verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade i 
den löpande verksamheten. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter och nämnden bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna.

Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Då detta arbete tangerar 
motionens intentioner, har det åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-02-15
 Tjänsteskrivelse KFAB, 2017-01-19
 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2017-01-25, § 7
 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2017-01-16
 Motion från Kristdemokraterna om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet, 2016-09-20

 
                      Karin Rytter

Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
KFAB
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1 (5)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 57026

641 80 Katrineholm   Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: karin.rytter@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Rytter

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att 
kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för uppdraget. 

I motionen beskrivs att Katrineholms kommun de senaste åren fått en ökning av 
bostadssökande och att det finns en stor brist på bostäder, som därmed har skapat 
svårigheter för vissa grupper i samhället att bo under skäliga villkor. 

Socialförvaltningens arbete är att erbjuda hjälp till personer så att de kan klara sin 
försörjning på egen hand samt att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppfyllt. 
Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå och prövningen av ekonomiskt 
bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheter i det specifika fallet. 
Om den sökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, rekommenderar 
Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den biståndstagande tid på sig att sänka 
kostnaden. 

Kristdemokraterna anger i motionen att familjekonstellationerna är föränderliga och 
att behovet av storlek på lägenheterna därmed förändras med tiden. I de fall där 
förändring skett, ska socialförvaltningen enligt lag påtala behovet av bostadsändring. 
Finns inte behovet av en större lägenhet ska ett byte göras till en behovsanpassad 
lägenhet om försörjningsstöd ska betalas ut. Med anledning av bostadsbristen, kan 
detta vara svårt. Motionärerna menar att ett uppföljningssystem inom 
socialförvaltningen över kommunens bostadskostnader inom försörjningsstödet kan 
ge en mer rättvis bostadsplanering. 

Inkomna yttranden
Socialförvaltningen har i samband med motionen genomfört en genomlysning av 
bostadssituationen, avseende hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms 
kommun.
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2 (5)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 57026

641 80 Katrineholm   Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: karin.rytter@katrineholm.se

I samband med genomlysningen gör socialförvaltningen bedömningen att 
verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade i 
den löpande verksamheten. De socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt 
bistånd kontrollerar och tar i beaktan hushållens bostadssituation inför beslut om 
ekonomiskt bistånd. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter. Förvaltningen bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna. 

Närmare 48 procent av alla hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen 
avser sammanboende par. Dessa hushåll kan bestå av två vuxna som lever ihop, 
vårdnadshavare och barn eller familjer med flera barn. Av dessa kan nio procent 
anses vara större familjer, med sju eller flera familjemedlemmar som bor i samma 
hushåll.

Socialförvaltningen har de senaste åren redovisat att trångboddhet och brist på 
alternativa boenden är ett ständigt problem som medför komplikationer för den 
enskildes utveckling, familjernas välmående och barnens studiero etcetera.

Socialförvaltningen bedömer vidare att samtliga aktuella hushåll som uppbär 
ekonomiskt bistånd har gjort och gör vad som är möjligt för att sänka de egna 
bostadskostnaderna. Det finns således i dagsläget ingen motsättning mellan 
klienternas agerande och förvaltningens krav. Socialförvaltningen betonar dock att 
det finns hushåll som har stora svårigheter att hitta tillräckligt stora och mindre 
kostsamma boenden i kommunen. Katrineholm växer och efterfrågan på bostäder i 
kommunen är idag större än utbudet, vilket begränsar förvaltningens och den 
enskildes möjligheter till att hitta optimala boendelösningar.

Oriktiga hyresförhållanden, KFAB
Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Kommunen har fått en 
föresläsning av Södertälje kommun som under flera års tid har uppmärksammat fusk i 
samband med bidragsgivning och hyresförhållanden och hur de arbetar för att komma 
tillrätta med de oriktiga förhållandena. Då detta arbete tangerar motionens intentioner 
om att uppnå en rättvis bostadsplanering i Katrineholms kommun, har det 
åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen. 

Under föregående år arbetades en ny uthyrningspolicy fram av KFAB, som antogs av 
styrelsen i mars månad 2016 och togs i bruk under hösten. Policyn tydliggör vilka 
krav som ställs på bostadssökande samt klargör på vilket sätt bostäder förmedlas och 
hyrs ut. KFAB strävar efter att skapa trygghet, trivsel och att förebygga osunda 
boendeförhållanden i sina bostadsområden.

Trots en tydlig policy för uthyrning av lägenheter, förekommer oriktiga 
hyresförhållanden och handel med bostäder i Katrineholm. Enligt Boverket har 
handeln med svartkontrakt ökat de senaste fyra till fem åren. Även Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) ser en ökning, då svartmarknaden har sträckt 
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3 (5)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 57026

641 80 Katrineholm   Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: karin.rytter@katrineholm.se

sig från storstadsregionerna till små och medelstora kommuner. Otillåten 
andrahandsuthyrning är ett växande problem generellt i landet.

I en promemoria ger KFAB en beskrivning av de oriktiga hyresförhållandena som 
kan förekomma i kommunen. Oriktiga hyresförhållanden kan vara att bostäder 
förmedlas på ett sätt som inte är förenligt med bostadsföretagets riktlinjer och policys, 
att bostäder förmedlas utanför gällande kö- och regelsystem samt utan 
fastighetsägarens tillstånd. Det kan också förekomma olovliga andrahandsupplåtelser, 
falska kontrakt och intyg. 

Upplåtelser genom inneboendekontrakt existerar i storstadskommuner och kan också 
komma att bli ett problem i mindre kommuner.  Upplåtelser genom 
inneboendekontrakt är underlag för bidrag. Företeelsen är helt legal och kräver inget 
tillstånd från hyresvärden. Problemet är dock om samma rum hyrs ut till flera 
personer samtidigt. 

Förmedling-, försäljning- och uthyrning av bostäder sker i syfte att tjäna pengar. 
Handel med adresser för mantalsskrivning sker i syfte att uppbära bidrag. Innehavare 
av bostäder tar ut överhyror vid andrahandsupplåtelser eller säljer hyreskontrakt. 
Genom falska grunder och uppgifter erhålls ekonomiskt stöd och bidrag. 

KFAB beskriver att förekomsten av oriktiga hyresförhållanden får olika konsekvenser 
hos bostadsföretaget. Om allt fler bostäder förmedlas på den så kallade tredje 
marknaden, kommer färre bostäder ut på den sunda bostadsmarknaden. Kösystem 
sätts ur spel, vilket försvagar tilliten till systemet. Bostadsföretaget får olika 
förvaltningsproblem och en minskad kontroll. För hyresgästen kan konsekvensen bli 
en social otrygghet, då den måste betala allt mer för att bo kvar eller fler flyttar in i 
samma bostad. Det blir en minskad tillgång på bostäder, ökade kötider för att byta 
bostad samt ett minskat förtroende för hyresvärden. 

Genom bidragsbedrägerier och fusk utnyttjas systemen och följden kan bli en 
bristande tillit till de sociala välfärdssystemen.

Fusk mot välfärdssystemet – Södertälje kommun
Södertälje kommun arbetar aktivt mot oriktiga hyresförhållanden och bidragsfusk.
Södertälje konstatrar att myndigheter fokuserar väldigt mycket på kontroll när bidrag 
redan har betalats ut och mindre fokus på kontroll i handläggningen inför att ett 
bidragsbehov ska bedömas.1 

Fel i samband med utbetalning av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika 
orsaker. De kan uppstå genom att den sökande medvetet eller omedvetet lämnar 
oriktiga uppgifter, genom att den sökande saknar kunskaper om regelsystemet, men 
också genom brister i handläggningen. Framgångsrikt arbete ligger i att 
linjeorganisationen har vaksamhet, verktyg och kompetens att fånga upp indikationer 
om fusk och bedrägeri. Till detta kan sedan krävas stöd och övergripande kontroll.

1 BRÅ 2015:8 Intyget som dörröppnare
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Under 2015 togs en rapport fram om fusk och bedrägerier mot välfärdssektorn i 
Södertälje kommun. I rapporten beskrivs fusk och bedrägerier som ett allt större 
problem i välfärdssamhället. Ordning och reda, det vill säga ändamålsenlig och 
effektiv styrning av verksamheten samt god tillämpning av rutiner och kontroll, 
framställs vara grundläggande för att stävja kriminaliteten i en kommunal 
organisation.

Södertälje kommunen upplevde under många års hur skattefinansierad verksamhet 
setts som ett mål för fusk och bedrägeri. Ofta genom parallellt agerande inom flera 
olika välfärdssystem, vilket gjorde att upptäckt försvårades. Mot bakgrund av detta 
förbättrade Södertälje kommun rutiner och kontroll för att minimera risken för 
missbruk och fusk, inom kommunens verksamheter, men även boendesektorn.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Motionen om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet handlar 
om att socialförvaltningen ska se över rutinerna av bostadskontrakt för att uppnå en 
mer rättvis bostadsplanering. Katrineholms kommun har en brist på bostäder, vilket 
gör att vissa grupper har svårighet att bo under skäliga förhållanden. 

Socialförvaltningen gör via en intern genomlysning av bostadssituationen, avseende 
hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, bedömningen att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader och att denna 
kontroll ingår i socialsekreterarens ordinarie uppgifter. 

Utifrån KFAB:s skrivelse kan det konstateras att det i kommunen kan förekomma 
oriktiga hyresförhållanden som bidrar till färre bostäder på sunda bostadsmarknaden 
samt att kösystemet sätts ur spel och därmed försvagar tilliten till systemet. Det blir 
en minskad tillgång på bostäder och ökade kötider för att byta bostad. Generellt sett 
är problematiken kring oriktiga hyresförhållanden utspridd i landet och varaktig 
bostadsbrist är en anledning till svart bostadsmarknad.

Enligt polisens rapport om organiserad brottslighet är bidrag eftertraktat som 
basinkomst för kriminella. Utnyttjandet av välfärdssystemet är utbrett i samhället och 
den ekonomiska omfattningen är stor. Ett systematiskt utnyttjande av 
välfärdssystemet gör att stora summor pengar tillfaller personer som inte har rätt till 
bidrag. Utnyttjandet kan också påverka medborgarnas tilltro till välfärdsystemet och 
myndigheternas hantering av skattemedel. 2

Bostäder är en marknad för kriminella. Boverket menar att handel med bostäder är en 
del av en svart marknad i bland andra områden med många nyanlända. En bostad, 
antingen för att få en mantalsskrivningsadress eller kunna visa upp ett hyreskontrakt, 
är av flera skäl viktigt för nyanlända.3

2 Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015
3 Rapport Boverket, Boendesituation för nyanlända
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Södertälje kommun påpekar vikten av ändamålsenlig och effektiv styrning av den 
kommunala verksamhet som hanterar ekonomiskt bistånd samt god tillämpning av 
rutiner och kontroll. En kontroll av kontraktkedjan sker alltid. Inget bistånd till 
boende om personen inte kan påvisa kontraktskedjan/godkända kontraktet.

För att inte Katrineholms kommun ska kunna vara en möjliggörare för bedrägerier 
och oriktiga hyresförhållanden, är tydliga rutiner för kontroll av hyreskontrakt utifrån 
gällande policy hos hyresbolag, nödvändiga vid prövning av försörjningsstöd. 
Kontrollen kan bidra till att oriktiga hyresförhållanden upptäcks. Fler bostäder kan 
komma ut på den sunda bostadsmarknaden. Det ska inte finnas en möjlighet för 
personer att genom falska grunder och falska uppgifter erhålla ekonomiskt stöd eller 
bidrag. 

Att hitta former för ytterligare samarbete mellan bostadsbolag och socialförvaltningen 
är också nödvändigt. Ett nätverk som samverkar i syfte att motverka svart 
bostadshandel och osunda boendeförhållanden. 

Att arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden 
bidrar till en trygg och rättvis bostadsmarknad. Det bidrar också till en mer rättvis 
bostadsplanering, i enlighet med motionens intentioner. När efterfrågan på bostäder 
är stor som idag är det extra viktigt att lägenheter kommer ut på marknaden på rätt 
sätt till de som står i bostadskö. 
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Katrineholms Fastighets AB
Box 7, 641 21 Katrineholm
Tegnérvägen 26
Telefon 0150-571 00
Telefax 0150-535 54
bostad@kfab.se
www.kfab.se
Org.nr.556011-0917

Oriktiga hyresförhållanden
Bostadsmarknaden kan indelas i tre delar. En del består av den traditionella upplåtelsen av 
bostäder med förstahandskontrakt. En annan del består av andrahandsupplåtelser av bostäder 
som är sanktionerade av fastighetsägaren.  I den tredje marknaden finns de oriktiga 
hyresförhållandena och handeln med bostäder. Mycket tyder på att det sistnämnda växer i 
omfattning. Branschen har i vissa sammanhang uppskattat att 10 procent av 
bostadsmarknaden består av upplåtelser med oriktiga hyresförhållanden.  

En närmare beskrivning av oriktiga hyresförhållanden kan vara att bostäder förmedlas på ett 
sätt som inte är förenligt med bostadsföretagens riktlinjer och policys. Eller att bostäder 
förmedlas utanför gällande kö- och regelsystem samt utan fastighetsägarens tillstånd. Det 
kan förekomma olovliga andrahandsupplåtelser, falska kontrakt och intyg. Förmedling, 
försäljning och uthyrning av bostäder sker i syfte att tjäna pengar. Handel sker med adresser 
för mantalsskrivning i syfte att uppbära bidrag m m. Innehavare av bostäder tar ut överhyror 
vid andrahandsupplåtelser eller säljer hyreskontrakt. Genom falska grunder och falska 
uppgifter erhåller man ekonomiskt stöd eller bidrag.

Det finns skäl och anledning anta att detta förekommer även i Katrineholm. Vi har en 
bristsituation på bostadsmarknaden och inte minst nyanlända har svårigheter att finna 
bostäder. KFAB hade under 2016 ett 10-tal ärenden med misstanke om oriktiga 
hyresförhållanden. Några av dessa resulterade i uppsägningar då det kunde påvisas att 
kontraktsinnehavaren ej hade bruk för bostaden.

Förekomsten av oriktiga hyresförhållanden får hos bostadsföretaget olika konsekvenser. Om 
allt fler bostäder förmedlas på den s k tredje marknaden kommer färre bostäder ut på den 
sunda bostadsmarknaden. Kösystem sätts ur spel vilket försvagar tilliten till systemet. 
Bostadsföretaget får olika förvaltningsproblem och en minskad kontroll. Okända hyresgäster 
kommer in i bostadsområdena, otryggheten ökar. Man vågar inte felanmäla med risk för att 
det oriktiga hyresförhållandet uppdagas. En ökad omflyttning och en större belastning på 
bostadsområdet medför också att slitage och störningar ökar. Det blir också svårare att 
hantera störningar och förfallna hyror.

För hyresgästen kan konsekvenserna bli en social otrygghet, minskad tillgång på bostäder, 
ökade kötider för att byta bostad och ett minskat förtroende för hyresvärden.

Fungerade bostadsområden bygger på fungerande normsystem.

För den enskilde som på oriktiga grunder erhållit ett boende handlar det naturligtvis om en 
enorm social otrygghet när man kanske måste betala allt mer för att bo kvar, eller att fler ska 
flytta in i samma bostad, att det blir fler madrasser i rummet eller att man tvingas flytta för 
att någon annan betalar mer. Avsaknaden av en fast punkt i tillvaron ger inte minst 
barnfamiljer usla förutsättningar att exempelvis klara barnens skolgång.

Konsekvenserna för samhället är att det finns ett okänt antal boende i bostadsområdena. Vid 
en eventuell krissituation har man ingen kontroll över hur många som kan omfattas. Man har 

73

mailto:bostad@kfab.se
http://www.kfab.se/


inte heller hela bilden vad gäller inflyttning till kommunen. Det blir svårt att planera för 
skola och omsorg. Genom bidragsbedrägerier och fusk utnyttjas systemen och följden kan bli 
en bristande tillit till de sociala välfärdssystemen. Brister i kontroll och samarbete mellan 
olika instanser kan på sikt medföra att det svenska samhällets välfärdssystem urholkas.

KFAB har i syfte att motverka bland annat denna utveckling vidtagit några åtgärder. Under 
hösten 2016 togs en ny uthyrningspolicy i bruk. Med den nya uthyrningspolicyn vill bolaget 
tydliggöra vilka krav som ställs på bostadssökande samt klargöra på vilket sätt bostäder 
förmedlas och hyr ut. Stöd för arbetet har varit en vägledning som SABO (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag) tagit fram kring ansvarsfull uthyrning. Bolaget har också 
sedan en tid tillbaka en ökad fokus på problematiken och arbetar aktivt för att hitta metoder 
som kan förebygga och avbryta oriktiga hyresförhållanden. Mycket handlar om systematik 
och fungerande rutiner. Kontroller av mantalsskrivna på adresser sker löpande. I syfte att 
försvåra bidragsfusk så har bolaget ändrat i sina rutiner vad gäller kopior på hyreskontrakt 
och hyresfakturor och en större vaksamhet råder på detta område.

För att nå ännu längre krävs dock ett samarbete mellan bolag och myndigheter, kanske också 
en ökad kontroll.

Katrineholm den 19 januari 2017

Björn Johansson
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Protokollsutdrag 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25

§ 7

Angående motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet (SOCN/2016:89)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att 
vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen. 

Reservation
Mot socialnämndens beslut reserverar sig Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal.
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget.

Socialförvaltningens interna genomlysning av bostadssituationen, avseende hushåll 
som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun, visar att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader. 
Socialförvaltningen bedömer att verksamheten inte är i behov av extra medel för detta 
arbete eftersom kontrollerna ingår i socialsekreterarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Ärendets handlingar
 Remiss om motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet 2016-11-23
 Socialförvaltningens yttrande 2017-01-16

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S) 
samt controller Bruno Maras.

Yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
Pat Werner (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och bifall till motionen. Han finner att socialnämnden bifaller 
förvaltningens förslag.
_________________
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-01-16 SOCN/2016:89 - 
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Ekonomiskt bistånd 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Bo Sundell
Bruno Maras 

Socialnämnden

Angående motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att 
vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal.
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget.

Socialförvaltningens interna genomlysning av bostadssituationen, avseende hushåll 
som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun, visar att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader. 
Socialförvaltningen bedömer att verksamheten inte är i behov av extra medel för detta 
arbete eftersom kontrollerna ingår i socialsekreterarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Ärendets handlingar
Remiss om motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet 
2016-11-23
 

Bakgrund
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal.
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget.
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Ekonomiskt bistånd 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
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Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen har genomfört en intern genomlysning av hushållens 
bostadssituation. Genomlysningens fokus har varit hushåll som uppbär ekonomiskt 
bistånd. 

Efter genomförd genomlysning bedömer socialförvaltningen att verksamheten har 
uppdaterade rutiner. Rutinerna bedöms även vara tydliga och implementerade i den 
löpande verksamheten. Socialsekreterarna som arbetar inom enheten ekonomiskt 
bistånd kontrollerar och tar i beaktan hushållens bostatssituation inför ett beslut om 
ekonomiskt bistånd. Kontrollerna är således en del av socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter. Detta innebär att förvaltningen i dagsläget inte har något extra behov 
av medel för att genomföra kontrollerna. 

Majoriteten av hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är så kallade singelhushåll. 
Singelhushåll har över tiden blivit den vanligaste hushållsformen i Sverige. Nästan 40 
procent av alla hushåll i riket är ensamhushåll, det är den högsta andelen i hela världen 
följt av Norge och Tyskland. 

Närmare 48 procent av alla hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen avser 
sammanboende par. Dessa hushåll kan bestå av två vuxna som lever ihop, 
vårdnadshavare och barn eller familjer med flera barn. Av dessa hushåll kan nio 
procent anses vara större familjer, med sju eller flera familjemedlemmar som bor i 
samma hushåll. 

Socialförvaltningen har de senaste åren redovisat att trångboddhet och brist på 
alternativa boenden är ett ständigt problem som medför komplikationer för den 
enskildes utveckling, familjernas välmående och barnens studiero med mera. 

Socialförvaltningen följer gällande riktlinjer vid bedömning av skälig bostadskostnad 
när hushållen ansöker om ekonomiskt bistånd. I riktlinjerna anges det bland annat att 
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad tillämpas vid bedömning av rätten till bistånd. Summorna framgår av 
Försäkringskassans författningssamling, FKFS 2015:7. 

Den genomsnittliga boendekostnaden enligt föreskrifterna ovan ska vara vägledande 
när en person söker ett första boende eller vid byte till annan lägenhet Högsta 
godtagbara boendekostnad enligt föreskrifterna ovan används för den som redan har ett 
befintligt boende när ärendet aktualiseras för ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Detsamma gäller då det finns anledning att frångå beräkningen om genomsnittlig 
hyresnivå, exempelvis när anvisad bostad ligger i ett nybyggnadsområde och 
hyresnivån av den anledningen överstiger den genomsnittliga kostnaden som 
Katrineholms fastighetsbolag (KFAB) har. 
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Det kan även finnas anledning att frångå beräkningen för personer som har bistånd i 
form av socialt kontrakt och som erbjuds en bostad med eget förstahandskontrakt om 
hyresnivån överstiger genomsnittlig bostadskostnad. Ett eget förstahandskontrakt 
prioriteras alltid före socialt kontrakt även om det innebär att hyran överstiger högsta
godtagbara. Dock ska klienten göra vad som är möjligt för att sänka boendekostnaden 
för att bli självförsörjande.

Socialförvaltningen bedömer att samtliga aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt 
bistånd har gjort och gör vad som är möjligt för att sänka sina egna bostadskostnader. 
Detta innebär att i dagsläget så finns det ingen motsättning mellan klienternas agerande 
och förvaltningen krav. Socialförvaltningen vill dock betona att det finns hushåll som 
har stora svårigheter att hitta tillräckligt stora och mindre kostsamma boenden i 
kommunen. Katrineholm växer och efterfrågan på bostäder i kommunen är idag större 
än utbudet, detta begränsar tidvis förvaltningens och den enskildes möjligheter till att 
hitta optimala boendelösningar. 

Lorraine Fröberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen
Akten

78



ICATP.INEHOLMS KOMMUN

Kristdemokraterna Kommunstyrelsen

20i6 -09- 2 0

Handl.nr. Handl.

Katrineholm 2o16-og-2o ~~• i ~ ~ `~ ~yD-plan

x-51 ~-~ ~' ~~ = 3 ~-~ ' ~~`1

Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom
försörjningsstödet

Katrineholms kommun har på senare tid fått en ökning av bostadssökande. Det finns
en stor brist på bostäder som därmed har skapat svårigheter för vissa grupper i
samhället att bo under skäliga villkor.

Socialförvaltningens arbete är att erbjuda hjälp till personer så att de kan klara sin
försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess
att målet är uppnått.

Den i juli infördes ett nytt stycke i 4 kap. i § SoL som fastställer att den som kan
arbeta är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för rätt till
försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Prövningen av ekonomiskt bistånd
ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna idet specifika fallet.

Om en sökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, rekommenderar
Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den biståndssökande tid på sig för att sänka
kostnaden. Denna tidsperiod bestäms från fall till fall.

Familjekonstellationerna är förändliga. När barnen har flyttat ut från familjen
förändras behovet av storleken på lägenheten. I dom fall där förändringen har skett
ska socialförvaltningen enligt lagstiftaren också påtala behovet av bostadsändring.
Finns inte behovet av nuvarande större lägenhet så ska ett byte ske till en
behovsanpassad lägenhet om försörjningsstöd utbetalas. Det blir lätt att dagarna går
och förändringarna blir nästan omöjliga att göra mycket pga. bostadsbristen.
Familjer med behov av 3, 4 och 5 rok är stort. Att inrymma ett uppföljningssystem
inom socialförvaltningen över kommunens bostadskostnader inom
försörjningsstödet är en av möjligheterna till en mer rättvis bostadsplanering.
Biståndsbesluten inom bostad behöver följas upp och personal tillsättas vid behov
för att utföra uppföljning av verkställda beslut.

Vi yrkar på

- att socialförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt
och vid behov tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av
överenskomna hyresavtal.

- att kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för ovan uppdrag.

Joha Frondelius Marian Loley

Kristdemokraterna Kristdemokraterna
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Svar på interpellation om satsning på att utbilda lektorer

Jesper Ek (L) har i en interpellation ställt nedanstående frågor till undertecknad att besvara i 
fullmäktige.

1. Hur många lärare ingick i satsningen? 
Totalt 4 lärare har utbildat sig via den statliga satsningen på lektorer och 1 förskollärare läser 
en forskarutbildning, som ligger utanför den statliga satsningen och därför finansieras med 
kommunala medel.

2. Hur många av dessa ingår fortfarande i kommunens verksamheter? 
4 personer finns kvar i verksamheten.

3. Hur många av de lärarna är numera anställda som lektor eller adjunkt? 
En är anställd som lektor.

4. Hur stor är omfattningen av investeringar från kommunens sida hittills? 
300 000 kr/person blir kommunens kostnad för utbildningssatsningen. Därutöver tillkommer 
extra kostnader för lektorslön á 5 000 kr/mån, eftersom lektorn inte uppfyller alla krav inom 
ramen för den statliga satsningen (undervisar inte yngre barn) och att vi därför inte kan ta del 
av statsbidraget fullt ut. Förskolläraren har nedsättning i tjänst med 50 % som bekostas inom 
förvaltningen. 

5. På vilka sätt tar förvaltningen och de enskilda skolorna tillvara på dessa lärares ökade 
kompetenser? 
2 av de 4 personerna är klara med sin forskarutbildning. En av dessa är anställd som lektor. I 
uppdraget som lektor ingår att driva och samordna det språkutvecklande arbetssättet i 
förskolor och skolor på övergripande nivå. Övriga lärare som ingått i satsningen har ännu inte 
något särskilt uppdrag kopplat till deras forskarutbildning, inom ramen för deras respektive 
verksamhet.

Johan Söderberg (S)

Ordförande bildningsnämnden
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Interpellation till Bildningsnämndens 
ordförande, Johan Söderberg 
Under föregående två mandatperioder fattades flera beslut om att ett antal lärare skulle ta del av en 
regeringssatsning på att kompetensutveckla dem för att resultera i fler lektorer i skolan. Satsningen 
innebar ekonomisk satsning från såväl statliga som kommunala medel.

Frågor till Johan Söderberg:
1. Hur många lärare ingick i satsningen?
2. Hur många av dessa ingår fortfarande i kommunens verksamheter?
3. Hur många av de lärarna är numera anställda som lektor eller adjunkt?
4. Hur stor är omfattningen av investeringar från kommunens sida hittills?
5. På vilka sätt tar förvaltningen och de enskilda skolorna tillvara på dessa lärares ökade 

kompetenser?

/ Jesper Ek
Katrineholms Kommunfullmäktige
12 januari 2017.
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Interpellation till Bildningsnämndens
ordförande Johan Söderberg

Barnen på Skogsborgsskolan har två raka tisdagar (7e och 14e februari 2017) kommit till skolan på

morgonen och fått förflyttas till improviserade lokallösningar på grund av att ett stort antal fönster

krossats, gissningsvis under sena måndagskvällarna. Detta orsakar stor oro, förvirring och i vissa

fall även rädsla hos barnen. Såväl planering av aktiviteter som kvaliten på verksamheten påverkas

naturligtvis. Personalen får lägga mycket energi på att improvisera dagens planering samt fokusera

ännu mer än vanligt på barnens trygghet, hellre än att driva verksamheten enligt den ursprungliga

planeringen.

Den lilla skolgården som används framförallt av de yngsta barnen ligger bakom skolan (sett från

Dalagatan) och är nästintill helt insynsskyddad från Kungsgatan. Bristen på insyn har många

anledningar, bladet som barnen kallar skogen, en liten kulle och diverse byggnader.

Skolbyggnaden är dessutom ganska långt från Kungsgatan. Dessutom vet den som lämnat eller

hämtat sitt/sina barn under mörker, att den belysning som finns ger mycket svagt sken och gör

knappast att obehöriga med lätthet skulle synas.

Sist, och i sammanhanget kanske minst viktigt, medför naturligtvis förstörelsen omfattande

kostnader kopplat till reparation och städning mm.

Mina frågor till Bildningsnämndens ordförande, Johan
Söderberg:

1. Vilka åtgärder diskuteras för att minska insynsskyddet på Skogsborgsskolans
innergårdssida?

2. Kommer belysningsgraden på gården att intensifieras?
3. Hur mycket förstörelse krävs innan övervakningskameror monteras?
4. Vilka andra insatser eller åtgärder är tänkbara för att reducera glaskrossen och öka barnens

trygghet?

Jesper Ek
Liberalerna

Liberalerna Katrineholm •Floragatan 11 • 641 33 Katrineholm • 0702 473 640
www.katrineholm.liberalerna.se • katrineholm@liberalerna.se
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SVAR 1 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-06 Dnr KS/2017:114-040

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Dahlström 

Ewa Callhammar, Liberalerna, har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström 

Interpellationen lyder:

I Katrineholms kuriren kunde man läsa att kommunstyrelsens ordförande vill ta av 
2016 års resultat och finansiera 10 nya polistjänster i Katrineholm. Jag är själv polis 
till yrket och vet att polisen är underfinansierad och att det fattas poliser utifrån den 
brottslig och otrygghet som människor idag upplever. Det är ett mycket stort problem 
och något som regeringen S/Mp tar alldeles för lätt på. Här behövs krafttag både när 
det gäller finansieringen, fler poliser och att man förstärker hela rättsväsendet, ser 
över lagstiftningen mm. 

Jag vill nu ställa följande frågor dig Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande:

Fråga 1:
Hur tänkte du när du gick ut med att ta av kommunala pengar och ge till polisen för
10 polistjänster?

Fråga 2:
Hur hade du tänkt finansiera detta nästa år osv. eller var det bara ett år de skulle 
tjänstgöra?

Fråga 3:
Varför ser du inte till att de områden där det är ditt ansvar, barnomsorg, skola och 
äldreomsorg får de resurser de så väl behöver om vi nu har så mycket pengar över i 
kommunkassan?

Fråga 4:
På kommunstyrelsen i december fick vi en redogörelse av kommunchefen av vad de 
stora investeringarna så som nytt äldreboende, nya skolor, parkeringshus och 
brandstation skulle innebära i ökade driftkostnader för kommunen. Ca 3,30 kr i 
skattehöjning eller att vi måste få 4000 nya innevånare till 2020. Inga ökningar inom 
t.ex. barnomsorgen var där medtagna.

       Hur kan du då gå ut med att vi också ska betala för 10 poliser som är statens ansvar?

Fråga 5:
Har du inget förtroende kvar för din egen regering där arbetarkommunens ordförande 
ingår som riksdagsman och som ordförande i Finansutskottet och som ska se till att 
bl.a. polisen får tillräckligt med pengar? 

Ewa Callhammar, Liberalerna
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SVAR 2 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-06 Dnr KS/2017:114-040

Svaren lyder:

1.
Som kommunstyrelsens ordförande står medborgarnas trygghet väldigt högt upp på
dagordningen. Att garantera polisresurser i Katrineholm är en viktig fråga för mig. 
Dessutom är signalen till regeringen viktig vad jag som kommunstyrelsens 
ordförande tycker om hur man ska prioritera sina satsningar.

2.
Eftersom man i dagsläget inte får medfinansiera poliser är det inte en aktuell fråga att 
besvara men det är förstås inte meningsfullt att anställa poliser för ett år. 

3.
Jag ser till att pengarna kommer ut i välfärden. Vi har under föregående år tagit 
historiskt stora beslut gällande utbyggnaden av skolor, förskolor, äldreboenden och 
LSS-boenden. Dessutom gör vi olika former av lönesatsningar för att vara 
konkurrenskraftiga. 
Detta är bara något av alla satsningar vi gör.

4.
För att medborgarnas trygghet är viktig för mig. 
Tio tjänster ytterligare för exempelvis poliser skulle naturligtvis inte vara omöjligt för 
kommunen att bära med tanke på kommunens ekonomi och att vi har 3.000 anställda.
Men som sagts tidigare är det inte möjligt för kommunen att ha egna poliser eller 
medfinansiera poliser. Detta är återigen en tydlig signal hur pass viktig jag tycker att 
tryggheten är för våra medborgare.

5.
Jag har förtroende för att regeringen jobbar hårt med att öka resurserna till polisen 
men för mig är frågan om Katrineholmarnas trygghet för viktig för att jag som 
kommunstyrelsens ordförande ska bortse från att den ska fungera lokalt.
Att det blir fler polisanställda i landet innebär inte att jag är trygg med att 
Katrineholm får en tillräckligt stor del av bemanningen.

Avslutningsvis så ser jag mycket allvarligt på att människors känsla av otrygghet 
ökar.
Jag tänker göra vad jag kan för att i kommunens olika verksamheter motverka den 
utvecklingen.

Göran Dahlström (S)
Ordförande i kommunstyrelsen

84



                                            Katrineholm 2017-02-23

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Dahlström om frågor utifrån hans uttalande om att 
finansiera 10 poliser med kommunala pengar. 
I Katrineholms kuriren kunde man läsa att kommunstyrelsens ordförande vill ta av 
2016 års resultat och finansiera 10 nya polistjänster i Katrineholm. Jag är själv polis till 
yrket och vet att polisen är underfinansierad och att det fattas poliser utifrån den 
brottslig och otrygghet som människor idag upplever. Det är ett mycket stort problem 
och något som regeringen S/Mp tar alldeles för lätt på. Här behövs krafttag både när 
det gäller finansieringen, fler poliser och att man förstärker hela rättsväsendet, ser över 
lagstiftningen mm. 

Jag vill nu ställa följande frågor dig Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur tänkte du när du gick ut med att ta av kommunala pengar och ge till polisen för 10 
polistjänster?

2. Hur hade du tänkt finansiera detta nästa år osv. eller var det bara ett år de skulle 
tjänstgöra? 

3. Varför ser du inte till att de områden där det är ditt ansvar, barnomsorg, skola och 
äldreomsorg får de resurser de så väl behöver om vi nu har så mycket pengar över i 
kommunkassan?

4. På kommunstyrelsen i december fick vi en redogörelse av kommunchefen av vad de 
stora investeringarna så som nytt äldreboende, nya skolor, parkeringshus och 
brandstation skulle innebära i ökade driftkostnader för kommunen. Ca 3,30 kr i 
skattehöjning eller att vi måste få 4000 nya innevånare till 2020. Inga ökningar inom 
t.ex. barnomsorgen var där medtagna.

       Hur kan du då gå ut med att vi också ska betala för 10 poliser som är statens ansvar?

5. Har du inget förtroende kvar för din egen regering där arbetarkommunens ordförande 
ingår som riksdagsman och som ordförande i Finansutskottet och som ska se till att 
bl.a. polisen får tillräckligt med pengar? 

Ewa Callhammar, Liberalerna
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SVAR 1 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-06 Dnr KS/2017:119-009

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Dahlström 

Joha Frondelius, Kristdemokraterna, har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström 

Interpellationen lyder:

Det förekommer mer och mer konsulter inom kommunens förvaltningar. Bristen på 
kompetent personal är stor i hela landet. Det kan ibland bli lätt att konsulterna ersätter 
fasta jobb under en längre tid pga. bristen på arbetskraft. Hur och på vilket sätt 
kommunen löser detta område får vi ta vid en annan interpellation.

Fråga 1: - Hur stor kostnad hade kommunen (ej bolagen) totalt på alla konsulttjänster 
under 2016?

Fråga 2: - Vilka förvaltningar använder konsulter i sin verksamhet och hur ofta?

Joha Frondelius
Kristdemokraterna

Svaret lyder:

Samtliga förvaltningar i Katrineholms kommun använder sig av konsulttjänster. Detta 
sker framförallt vid behov av specialistkompetenser som inte finns i organisationen 
samt för tillfälliga uppdrag. Vissa av konsulttjänsterna avser såväl investeringar som 
exploateringar och drift. Konsulttjänster som kommunen löpande använder sig av är 
tolk, handledning och IT-konsulter. 

Följande konsulttjänster är de oftast använda:

Revisionstjänster
Handledning
IT-konsulter till olika verksamhetssystem
Solid Park
Teknikkonsulter tillexempel lantmäteriförrättningar
Utbildningskonsulter 
Byggkonsulter
Tolktjänster
Konstnärer 
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SVAR 2 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-06 Dnr KS/2017:119-009

Nedan är det möjligt att per förvaltning se konsulttjänster, kostnad och de mest 
anlitade konsulterna:

Förvaltning Kostnad 
konsulttjänster 
2016, mkr

Procent av ram Mest frekventa 
konsulttjänsterna

KLF 18,8 19,3 IT
SBF 7,1 25 Teknikkonsulter
STF 2,5 3 Teknikkonsulter
SOC 3,5 2 Handledning
KTF 1,1 3 Kulturföreningar
BIF 5 1 Tolk, IT, 

utbildningskonsulter
VOF 3,7 1 Handledning, 

utbildning, tillfälligt 
inhyrd personal

Viadidakt 0,1 Utbildning, 
handledning

KS 1,9 54 KLC
KC 1 23 SCB, 

rekryteringskonsulter
Totalt: 44,7

Göran Dahlström (S)
Ordförande i kommunstyrelsen
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Katrineholm 2017-02-24

INTERPELLATION

Till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Det förekommer mer och mer konsulter inom kommunens förvaltningar. Bristen på 
kompetent personal är stor i hela landet. Det kan ibland bli lätt att konsulterna ersätter fasta 
jobb under en längre tid pga. bristen på arbetskraft. Hur och på vilket sätt kommunen löser 
detta område får vi ta vid en annan interpellation. 

Fråga 1: - Hur stor kostnad hade kommunen (ej bolagen) totalt på alla konsulttjänster under 
2016?

Fråga 2: - Vilka förvaltningar använder konsulter i sin verksamhet och hur ofta?

Joha Frondelius

Kristdemokraterna
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Planer för fler laddstationer
En förklaring till varför det inte finns fler elbilar i Sverige är bristen på ställen att ladda dem. Det 
beror i sin tur på att elbilarna är få. Därmed uppstår ett oönskat moment 22.

Det ställs höga krav i samhällsplaneringen att integrera och skapa förutsättningar för hållbara 
transporter, förnybara energikällor och miljöhänsyn när nya områden planeras. Då är det viktigt att 
arbeta med både långsiktiga visioner och kortsiktiga handlingar. Centerpartiet vill att Katrineholms 
kommun genom att införa bestämmelser i detaljplaner bidrar till att påskynda utvecklingen av 
hållbara transporter.

Enligt uppgift från Energimyndigheten sker huvudelen av den överförda energin, ungefär 80-90 
procent, vid icke publika, i många fall enskilda, parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta 
dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter för att det ska bli möjligt att öka antalet laddfordon.

Eftersom ett fordon står parkerat 95 procent av tiden och det oftast är vid bilägarens ordinarie 
parkeringsplats, till exempel vid hemmet eller företagsparkeringen, är det lämpligt att placera 
laddstationen där. Oftast är det parkeringsplatsen som används på natten som används i störst 
utsträckning. Det kan gälla parkeringsplatser som tillhör en bostadsrättsförening, vid ett hyreshus, 
villa eller en företagsparkering. När el finns framdragen är det relativt enkelt att installera uttag för 
laddning av elfordon.

Centerpartiet yrkar:

Att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om 
installation av och förberedelser för laddstationer för elfordon. 

Katrineholm 27 februari 2017

 Inger Fredriksson (C)       Sten Holmgren (C)       

Ann-Charlotte Olsson (C) Anita Karlsson (C)
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