KALLELSE
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-10-18

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2018-10-24 kl. 08:15

Plats

KTS-salen, Vita Huset
Ärende

Beteckning

Information
1.

Kommunstyrelsens ansvarsområde
- Allmänt

2.

Ekonomisk utfallsprognos och
personalredovisning för Katrineholms
kommun

3.

Skolresultat

4.

Civilförsvarsarbetet
Ärenden till kommunfullmäktige

5.

Reviderade regler för det kommunala
partistödet

KS/2018:443

6.

Utbetalning av partistöd 2019

KS/2018:435

7.

Antagande av taxa för tjänster inom Västra
Sörmlands Räddningstjänst

KS/2018:432

8.

Taxor och avgifter kulturnämnden 2019

KS/2018:413

9.

Revidering av hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar
2019

KS/2018:376

10.

Avgifter inom socialnämndens verksamhet
(KFS 4.27)

KS/2018:408

11.

Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen

KS/2018:377

12.

Övergripande plan med budget 2019-2021

KS/2018:368

13.

Grönplan Katrineholms kommun

KS/2017:506

14.

Likvidation av Regionförbundet Sörmland,
verksamhetsövergång med mera

KS/2018:444

15.

Likvidation Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och
verksamhetsövergång

KS/2018:423
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KALLELSE
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-10-18

Ärende

Beteckning

16.

Motion om anordnande av en demokratidag

KS/2017:478

17.

Motion från centerpartiet om
medborgarinflytande

KS/2017:554

18.

Motion om praktik för ungdomar inom vård
och omsorg

KS/2018:10

Ärenden till kommunstyrelsen
19.

Förslag till ledamot och ersättare till Region
Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

KS/2018:442

20.

Förslag till yttrande över betänkandet -En
utvecklad översiktsplanering
Del 1: Att underlätta efterföljande planering
(SOU 2018:46)

KS/2018:400

21.

Sammanställning av kommunstyrelsens
medel till förfogande 2018-10-11

KS/2018:141

Uppföljningar/Utvärderingar
22.

Slutrapport - Heltid som norm

KS/2018:429

Anmälningsärenden
23.

Anmälan av delegationsbeslut

24.

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier
m.m.

25.

Anmälan av Sveriges Kommuner och
Landstings cirkulär

26.

Meddelanden
Göran Dahlström
Ordförande
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-17

KS/2018:443 - 103

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Caroline Oskarsson

Kommunstyrelsen

Reviderade regler för det kommunala partistödet
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag
till reviderade regler för det kommunala partistödet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för det
kommunala partistödet”. Bestämmelserna har inte ändrats materiellt utan endast
systematiserats om.
Ärendets handlingar


Förslag till regler för det kommunala partistödet

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Styrdokument

Regler för det
kommunala partistödet
Övergripande
anvisningsdokument
KLF, 2018-10-17

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 57

REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 200
Ändrad av kommunfullmäktige 2003-05-19, § 152
Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 57

Förvaltarskap1
-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Uppföljning
Hur:

- Kontroll mot redovisning, granskningar m.m.

När:

- Uppföljning vartannat år, med start 2017

1

-

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

Regler för det kommunala partistödet
I kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska
därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § 4 kap. 29 § i
kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.
Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår.
Undantaget de partier som utökar sina mandat.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 4 kap. 29 §
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet
under vardera januari och juli månader.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § 4 kap. 31 § andra
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd för nästkommande period.
_____________________
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-12

KS/2018:435 - 103

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Caroline Oskarsson

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2019
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan angivet
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1. Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
2. Grundstöd

24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
10 000 kronor per parti

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen,
att se över nivån av det mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av
dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2018.
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.
I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat under
det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Datum

Vår beteckning

2018-10-12

KS/2018:435 - 103

Ärendets handlingar










Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet” (dokumentet med
föreslagna ändringar hanteras parallellt).
Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2018-04-26
Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2018-05-29
Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2018-06-15
Redovisning från Moderaterna, inkommen 2018-06-28
Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2018-06-28
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-06-14
Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2018-05-02
Redovisning från Liberalerna, inkommen 2018-05-31

Redovisningarna finns tillgängliga i akten.
Ärendebeskrivning
Kommunallagens nya regler för kommunalt partistöd tillämpas från och med
mandatperioden 2014-2018. Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska
partiernas ställning i den kommunala demokratin (4:29 KL). Lokalt partistöd är enligt
lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
I styrdokumentet ”Regler för det kommunala partistödet” framgår att partistödet i
Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år,
dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. Vid
fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837). Mandatbundet stöd utgår under det kalenderår då
representationen upphört.
I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat under
det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet under
vardera januari och juli månader.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 31 §.
Redovisningen ska enligt kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg i vilket en av respektive parti
utsedd särskild granskare ska bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet.
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Datum

Vår beteckning

2018-10-12

KS/2018:435 - 103

Lagstiftaren har inte preciserat hur redovisningen ska gå till. För att underlätta redovisningen har därför kommunledningsförvaltningen med skrivelse till partierna bifogat
en särskild blankett för ändamålet samt redogjort för de föreskrifter som ska beaktas.
Som framgår av ärendets handlingar inkom redovisningarna under perioden april-juni
2018.
I Sveriges Kommuner och Landstings kommentarer till underlaget för regler om
partistöd klarläggs att syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för
allmänhet och media. De handläggningsåtgärder som ingår i den sedvanliga
beredningen inför ett beslut i fullmäktige bör därför ta sikte på att föreskrivna
formkrav är uppfyllda.
Förvaltningens bedömning
Samtliga partier har lämnat in redovisningar och intyg från granskare.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att syftet enligt kommunallagen kan anses
vara uppfyllt och att mot denna bakgrund kan det vara rimligt att fatta beslut om
utbetalning av partistöd för 2019 till samtliga partier. Beräkningen av det
mandatbundna stödet är utifrån de regler gällande första året efter ett valår.

Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-16

KS/2018:432 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för tjänster
inom Västra Sörmlands Räddningstjänst. Detta under förutsättning att
fullmäktige i Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut.
2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina taxor
baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att istället
följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll från direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst,
2018-10-03, § 20
Taxa för tjänster, Västra Sörmlands Räddningstjänst

Ärendebeskrivning
Under kommunledningsförvaltningens beredning har avstämning gjorts med Västra
Sörmlands Räddningstjänst. Det finns i övrigt inget anmärkningsvärt eller stora
ändringar i kommunalförbundets taxor.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Vingåkers kommun
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-01

KS/2018:413 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter kulturnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna taxor och avgifter
för kulturnämnden.
Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande plan
med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare
handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för teaterlokalen
Turbinen från och med 2019-01-01.
Turbinen, ordinarie öppettid

500 kr/tim externt

Turbinen, utanför ordinarie öppettid
Eventuella personalkostnader tillkommer

700 kr/tim, externt.

Tillkommer kostnader för ljud- och ljustekniker.
I övrigt lämnas nämndens taxor och avgifter oförändrade.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-02

KS/2018:376 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Caroline Oskarsson

Kommunstyrelsen

Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler
och fritidsanläggningar 2019
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisat
förslag till hyror och avgifter, för kommunens lokaler och fritidsanläggningar,
inom service- och tekniknämnden.
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar.
I beslutsunderlaget hyror och avgifter 2019 till service- och tekniknämnden redovisas
samtliga fem justeringar som ges till förslag för justering, dock har det i underlaget
uppmärksammats några redaktionella felskrivningar. Under
kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits fram i
samverkan med service- och teknikförvaltningen.
Följande fem justeringar har föreslagits för hyror och avgifter för 2019 jämfört med
motsvarande dokument 2018:
 Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa om 100 kr/h för Lyan i Julita som
tidigare bara haft ett dygnspris.
 Två korrigeringar på posten enskilda lokaler, nytt förslag på 90 kr/h för senior
träning samt 100 kr/h för övriga, med motiveringen att en enskild lokal kan
likställas med en badmintonbana och att enhetliga taxor därför bör tillämpas för
dessa poster.
 Förslag på tillägg av mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila scen,
läggs in i kommunens lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och
hanteras i Lokalbokningen. Lokala föreningar och kommunens förvaltningar
betalar ingen hyra för själva scenen, dock utfaller en transportkostnad om behov av
transport förekommer á 580 kr/h.
 Avgift för kopiering i Duveholmshallen samt Backavallen.
Ärendets handlingar



Förslag till hyror och avgifter 2019, 2018-10-18
Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-08-30 § 41
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Datum

Vår beteckning

2018-10-02

KS/2018:376 - 043

Förvaltningens bedömning
Under kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits
fram i samverkan med service- och teknikförvaltningen.

Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kommunstyrelsen
Akt
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Kommunledningsförvaltningen 2018-10-18

Hyror och avgifter 2019
DuveholmshallenSporthallar

Lokala föreningar

Ungdom
Avgifter (kr/tim/lokal)
träning
Duveholmshallen A,B,C,DE
60
Träningslokaler
60
Omklädningsrum, utan hall
60
Teorisal
60
Vaktm (utöver ord.) +moms
480
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall
Avgifter (kr/tim)

Gymnastikhallen
Tennisbana inne/ute
Tennisbana inne/ute säsong

Senior
träning
125
100
60
60
480

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
300
330
200
220
60
65
60
65
480
480

Övriga
600
330
65
65
480

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
300
330
125
125
90
90

Övriga
700
125
90

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60
60
60

Simhallen
Avgifter (kr/tim)
Per bana
Undervisningsbassäng
Hyra av hela simhallen
Hoppbassäng
Vaktm (utöver ord.) +moms

Ungdom
tävling/arr
125
125
60
60
480

Ungdom
tävling/arr
125
125
90

Senior
träning
125
125
90

Lokala föreningar
Ungdom
träning
20
65

Ungdom
tävling/arr
40

Senior
träning
75
125

60
480

120
480

120
480

Ungdom
8-17 år
40
300
500
900

Vuxen
60
450
800
1300

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
100
120

300
480

330
480

Övriga
220
440
2200
440
480

Entré simhallen
Avgifter (kr/tim)
Barn 0-7år
Per person
15
Rabattkort 10 bad
100
Halvårskort
200
Årskort
300
Familjekort 6 månader
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom
100
Familjekort 1 år
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom
200
Vuxensimskola / kurs á 10 gånger
Simskola / kurs á 14 gånger
560
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

Vuxen med
max 3 barn Lägerpris
120
40

Familj

1800
100
2900
200
1000
560
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Sporthallar
Avgifter (kr/tim)
(Storlek Handbollsplan)

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60

Gymnastikhallar
Avgifter (kr/tim)

Senior
träning
125

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
200
220

Övriga
300

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
180
220

Övriga
250

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60

Mindre lokaler
Avgifter (kr/tim)
Enskilda Lokaler
Badminton/bana strötid

Ungdom
tävling/arr
125

Ungdom
tävling/arr
120

Senior
träning
100

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60
60

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning
90
90

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger

Övriga
100
100

BackavallenIsbanor
Avgifter (kr/tim)
Ishallen
Teorisal (ej i samband med istid)
Bandyplan
Uterink
Vaktm (utöver ord.) +moms

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60
60
60
60
480

Gräsplaner/idrottsplatser
Avgifter (kr/tim)
A-plan
A-plan friidrott
Övriga gräsplaner
Konstgräs
Konstgräs halvplan
Vaktm (utöver ord.) +moms

Ungdom
tävling/arr
125
60
125
125
480

Senior
träning
400
60
400
270
480

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
700
760
60
65
700
760
400
440
480
480

Övriga
1300
65
1300
700
480

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
700
760
700
760
400
440
700
760

Övriga
1300
1050
700
1300

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60
60
60
60
60
480

Ungdom
tävling/arr
125
125
125
125
480

Senior
träning
400
400
270
400
200
480

480

480

Kansli och förrådshyra
Avgift/år
Kansli
Förråd

m²
660
150

Hyror exkl moms
Avgifter
Båtplats vid öppen brygga
Båtplats vid låst brygga
Vaktm (utöver ord.) +moms

per dag

480

per säsong Transport Transport
inom 5 km inom 35
580
km
760

480
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Stadsparken scen
Gratis
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen
1600
Mobilscen,-lokala föreningar och kommunala förvaltningar betalar transportkostnad á 580kr/h, -extern uthyrning offert vid förfråg
Bord (styckpris)
40
Stolar (styckpris)
8
Garderobsektion inkl galgar
80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter
Dygn
Kupolen (endast helger)
3000
Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan
Vaktm (utöver ord.) +moms
480

Ev.avgift för larm tillkommer
Stora arrangemang (max 3000pers)

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter
Valla Medborgarhus
Lyan
Glindran
Glindran lilla salen

Dygn
900
725
500
200

Per timme
Ev.avgift för larm tillkommer
100

Matsalar

Lokala föreningar

Avgifter (kr/tim)
Centralt
Landsbygd

Ungdom
60
60

Senior
125
125

Kr/timma
80
80

Dygn

Övriga
200

Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter
Slöjdsal textil/trä
Hemkunskap
Övernattning /sal
Skolsal dagtid

880

Brandmyndighetens regler gäller

50

Hörsal/Aula
Avgifter (kr/tim)
Lokala föeningar Övriga
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)
100
125
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)
300
300
Tallås Aulan (578 pers)
300
400
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)
435
480
Tallås Aulan - Loger
70
75
Servicekostnad tekniker/vaktmästare
480
480
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan
Icke avbokad träningstid

500

500

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se
Kopiering, svartvit
Kopiering, färg

kr1,50
kr3

Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (2)

2018-08-30

§ 41

Underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2019-2021 (STN/2018:94)
Service och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den
investeringsplan samt svar på beredningsuppdrag rörande livsmedels- och
städkostnader för 2019 som finns i upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2019-2021.
2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för
2019.
3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta
beredningsprocessen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 redovisas
som bilaga till protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling
nr 8/2018. Hyror och avgifter 2019 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 9/2018.
Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2019-2021 enligt gällande direktiv och
anvisningar.
Fackliga förhandlingar har att ägt rum.
Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller tre förändringar
jämfört med 2018 års hyreslista. Förändringarna presenteras områdesvis.
Lokal landsbygd:
Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa för Lyan i Julita som tidigare bara haft ett
dygnspris.
Mindre lokaler:
Korrigering på posten enskilda lokaler
Nytt förslag på 100 kr/h då lokalerna/prisnivån bör likställas med en badmintonbana
som kostar 100 kr/h.

Protokollsutdrag
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2018-08-30

Hyror exkl moms
Förslag på ett tillägg i form av Mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila
scen som idag hanteras av projektet Lyckliga gatorna, läggs in i kommunens
lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och hanteras i Lokalbokningen.
Lokala föreningar och kommunens förvaltningar betalar ingen hyra för själva scenen,
dock utfaller en transportkostnad om behov av transport förekommer.
Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-22
Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 20192021
Investeringsspecifikationer för 2019
Hyror och avgifter 2019

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten
Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson,
avdelningschef Karin Engvall avdelningschef Camilla Wiström.
Sten Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) anmäler att de inte deltar i nämndens
beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-03

KS/2018:408 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Caroline Oskarsson

Kommunstyrelsen

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för avgifter
inom socialnämndens verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad
författningssamling KFS nr 4.27.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i
egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till
100 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte
kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt
enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU)
och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Under beredningen upprättades författningssamling ”Avgifter inom socialnämndens
verksamhet” KFS nr 4.27 i och med att socialförvaltningen hänvisar till vård och
omsorgsnämndens taxa (KFS 4.13) i förslaget.
Ärendets handlingar



Protokollsutdrag § 146, 2018-09-19
Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår från den 1 januari 2019 att egenavgiften för vård och
behandling för individer över 18 år fastställs till 100 kronor/dygn, vilken ska ersätta
den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och
behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och
behandling bedrivs dygnet runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda
bestämmelser vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM).
Avgiften motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa
avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter utifrån
självkostnadspris. För kännedom höjde Landstinget Sörmland egenavgiften från 80 kr
till 100 kronor/dygn 2018.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli
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Datum

Vår beteckning

2018-10-03

KS/2018:408 - 043

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att justera socialnämndens
förslag till beslut utefter de omständigheter som framkommit under beredningen.
Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Protokollsutdrag
SOCIALNÄMNDEN

1 (1)

2018-09-19

§ 146

Förslag om höjning av avgift inom socialnämndens
verksamhet (KFS 4.13) (SOCN/2018:79)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från
den 1 januari 2019 höja egenavgiften för vård och behandling KFS 4.13 i enlighet
med socialförvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2019 en höjning av egenavgiften för vård
och behandling för individer över 18 år från 80 kronor till 100 kronor/dygn.
Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses
inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt
Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) och
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Föreslagna höjningar medför ändring i KFS 4.13 Avgifter inom socialnämndens
verksamhet.
Avgiftshöjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess
anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter
utifrån självkostnadspris. För kännedom höjde Landstinget Sörmland egenavgiften
från 80 kr till 100 kronor/dygn 2018.
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-20

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S)
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Styrdokument

Avgifter inom
socialnämndens
verksamhet
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.27)

Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX
Giltighetstid från 2019-01-01 och tillsvidare

2 (3)
4.27 AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS
VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

Beslutshistorik
Gäller från
Antagen av kommunfullmäktige

3 (3)
4.27 AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS
VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

Avgifter inom socialnämndens verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Egenavgifter
Avgift
Egenavgift för vård och behandling

100 kronor/dygn

Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan
tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt
enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga
(LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
_____________________

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-01

KS/2018:377 - 324

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Caroline Oskarsson

Kommunstyrelsen

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning,
simhallen
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enighet med service- och
tekniknämnden, besluta om justerande avgifter gällande simhallen samt
återbetalning av badkort.
2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den
stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden
föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en revidering
av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 191.
Pågår renoveringen av stora simbassängen förbi årsskiftet 2018/2019 gäller
revideringen motsvarande beslut om hyror och avgifter för respektive år.
Ärendets handlingar


Service- och tekniknämndens protokoll 2018-08-30 § 40

Ärendebeskrivning
Under pågående renovering av simhallen är förslaget att justera entrépriserna till
simhallen samt återbetala badkort. De justerade entrépriserna* gäller från den 15
augusti och under så lång tid som den stora simbassängen hålls stängd på grund av
renoveringen.
Vidare föreslås att köpta badkort så som årskort, halvårskort och 10-kort återbetalas
från det datum stora simbassängen stängde. Återbetalningen räknas månadsvis.
Återbetalning av badkort var möjlig till och med 30 september 2018, detta för att få
kontroll över ekonomin innan bokslut.
*En notering gällande en felaktighet i underlaget, ungdomspriserna gäller
åldrarna 8-17 år och ej 8-16 år.
Förvaltningens bedömning
Då en fullgod badupplevelse ej går att erbjuda i och med den pågående renoveringen i
simhallen tillstyrker kommunledningsförvaltningen service- och tekniknämndens
beslut.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli
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Datum

Vår beteckning

2018-10-01

KS/2018:377 - 324

Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kommunstyrelsen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (2)

2018-08-30

§ 40

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning Simhallen
(STN/2018:93)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom
service-och teknikförvaltningens förslag om justerande avgifter gällande
simhallen.
2. Under pågående renovering av simhallen är förvaltningens förslag att justera
entrépriserna till simhallen samt återbetala badkort. De justerade entrépriserna
gäller från den 15 augusti och under så lång tid som den stora simbassängen hålls
stängd på grund av renoveringen.
3. Från och med den 15 augusti säljs inte längre några badkort. Återbetalning av
köpta badkort är möjlig. Återbetalning av badkort är möjligt till och med den 30
september 2018. Återbetalning räknas månadsvis. För dem som väljer att avstå
från att lösa in sitt badkort, kan efter den 30 september fortsätta använda sitt
badkort under den tid som kortet är giltigt.
Sammanfattning av ärendet
På grund av en skada i stora bassängen har KFAB och service- och
teknikförvaltningen av säkerhetsskäl beslutat att stänga av den stora sim- och
hoppbassängen i simhallen. Äventyrsbadet, lilla bassängen och bubbelpoolen är
alltjämt öppna för besökare.
Utifrån skadeläget har fastighetsägaren beslutat att genomföra en mer omfattande
renovering av simhallen. Enligt de uppgifter som finns i dagsläget förväntas
renoveringen pågå minst under kvarvarande del av 2018. Då förvaltningen i nuläget
inte kan erbjuda en fullgod badupplevelse till våra medborgare och besökare, föreslås
att entrépriserna till simhallen sänks och återbetalning av badkort görs.
Tillfälliga entrépriser
De tillfälliga entrépriserna föreslås gälla från den 15 augusti och under så lång tid
som den stora simbassängen hålls stängd på grund av renoveringen. Förvaltningens
förslag till justerade entrépriser1
Barn 0-7 år, 10 kronor
Ungdom 8-16 år, 20 kronor
Vuxen, 30 kronor

1

Justerade entrépriser i förhållande till de entrépriser som finns beslutade i Hyror och avgifter
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Återbetalning av badkort
Vidare föreslås att köpta badkort så som årskort, halvårskort och 10-kort återbetalas
från det datum stora simbassängen stängde. Återbetalning av badkort är möjlig till
och med 30 september. För att återbetalning ska kunna ske behöver innehavaren
fysiskt komma till simhallen. Där ska en blankett fyllas i. Innehavaren behöver också
ha medsig giltigt id-kort, aktuellt badkort och kontonummer för återbetalningen.
Återbetalningen räknas månadsvis.
Ärendets handlingar
• Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-20
Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Roger Karlsson (MP),
Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S) samt avdelningschef Karin
Engvall och förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-18

KS/2018:368 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Övergripande plan med budget 2019-2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs
enligt upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.
7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar
enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av respektive
nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs ramen
för KFAB till 229 724 kr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv
förvaltning så 3 500 000 kr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är
inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli
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10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk
medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i
förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till
kommunstyrelsen.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst
genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att
stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel till vård- och omsorgsnämnden för bibehållen habiliteringsersättning,
om statliga medel ej tillförs.
 Medel till vård- och omsorgsnämnden för demografi enligt
resursfördelningsmodellen.
 Medel till Kulturnämnden för Lyckliga Gatorna, om statliga medel ej tillförs.
 Medel till kommunstyreslen för kompetensförsörjning och generationsväxling
samt utbildningstjänster.
 Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma sociala aktiviteter.
2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2019:
 Kompetensförsörjning
 Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
 Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden)
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen,
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021.
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;
 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin
hyressättning,
 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till
kommunen vid årets slut,
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 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB,
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.
Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär
med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma att behöva använda
den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 miljoner kronor till
kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning
äventyras.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 16 oktober
2018. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 22 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.
Ärendets handlingar




Övergripande plan med budget 2019-2021 med bilaga 1-5
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 (finns
tillgängligt i akten)

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Attraktionskraft &
kompetensförsörjning
Et t starkare Katrineholm

Övergripande plan med budget 2019-2021
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

Förord
När vi nu går in i en ny mandatperiod, den tredje
med socialdemokrater och moderater i gemensam
majoritet, är många av de stora besluten redan
fattade. Vi bygger nya förskolor, skolor och äldreboende. Katrineholms centrala delar omvandlas
genom fler bostäder och satsningar på säkrare och
trivsammare gatumiljöer. Planer för ytterligare
bostadsbyggande och företagsetableringar finns
framtagna och beslutade. Mycket är på plats eller
på väg att komma på plats. Nu handlar arbetet till
stor del om att klä besluten med innehåll.
Främst i fokus framöver står att ytterligare stärka
Katrineholms attraktionskraft, både som ort och
som arbetsgivare. Vi ska locka folk att vilja bo
och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder,
starta företag och flytta företag till Katrineholm.
Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och
plugga vidare i Katrineholm. Att vilja handla,
shoppa, gå ut och äta, gå på konferens och turista
i Katrineholm. Att vilja vara med i föreningar,
ta del av kulturlivet, idrotta och vara ute i den
vackra naturen i Katrineholm. Och att vilja ta del
av allt annat som vår kommun har att erbjuda.
Både när det gäller näringsliv och bostadsbyggande
är det tydligt att Katrineholm växer tillsammans
med Stockholm. Katrineholm börjar bli det som vi
har pratat om; en attraktiv ort i Stockholms närhet.
Eller omvänt; genom bättre pendlingsmöjligheter
och sena tåg på helger börjar Stockholm bli en
attraktiv ort i Katrineholms närhet.
Mycket talar för att den positiva utvecklingen för
Katrineholm kommer att fortsätta. Samtidigt som
Katrineholm redan ligger bra till i näringslivsrankingen i Sverige satsar vi nu offensivt för att
klättra ytterligare, bland annat genom tillsättningen
av en näringslivschef med ett helt nytt uppdrag.
Skolresultaten behöver förbättras och det pågår ett
intensivt utvecklingsarbete i skolan som nu börjar
ge effekt. Det finns överlag ett starkt driv inom
väldigt många områden, kommunens verksamheter
utvecklas kontinuerligt och får goda omdömen i
jämförelser och utvärderingar. Kommunen jobbar
också aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare,
med fokus både på att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya för att säkra kompetensförsörjningen.
Samtidigt finns utmaningar längs vägen som vi
kommer behöva hantera. Vi går in i en period av
osäkerhet, inte minst när det gäller det politiska
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läget på nationell nivå. Kommunens ekonomi
påverkas i hög grad av de beslut som en ny
regering kommer fatta om riktade och generella
statsbidrag. Vi står också inför en annalkande lågkonjunktur. Utgångsläget inför planperioden är
vidare att ett par av kommunens nämnder för
närvarande inte är i ekonomisk balans.
På lite längre sikt kommer den största utmaningen
vara att kunna behålla den kvalitet som vi har idag
i kommunens verksamheter när volymerna ökar.
Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär
att allt färre i yrkesverksam ålder ska klara välfärden för allt fler barn och äldre. Effektiviseringar
kommer att krävas, såväl i Katrineholm som i alla
andra kommuner.
Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi
förutsättningar för fortsatt tillväxt i Katrineholm.
Genom att hålla i ekonomin och lägga kraft på att
utveckla smartare arbetssätt, bland annat genom
digitalisering, bygger vi en mer kostnadseffektiv
organisation. På så sätt kommer Katrineholms
kommun ha ett bättre utgångsläge än många andra
när volym- och kostnadsökningarna kommer.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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INLEDNING
Kommunens långsiktiga planering styrs av
kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv &
lust, översiktsplanen samt den kommunplan som tas
fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger
till grund för varje års planerings- och uppföljningsprocess under mandatperioden. För närvarande pågår
arbetet med att ta fram kommunplanen för den nya
mandatperioden. De resultatmål som ska vara
styrande för nämnder och bolag under kommande år
kommer att anges i Kommunplan 2019-2022, som
beräknas fastställas av kommunfullmäktige i januari
2019. Därför finns det i föreliggande dokument inte
några resultatmål angivna för planperioden.

Samhällsekonomiska
förutsättningar

Nämnder och bolag har i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv (KS 2018-04-25, § 64)
inkommit med underlag för beredningen av
kommunens övergripande plan med budget.
Nämndernas planer med budget kommer fastställas
efter att kommunfullmäktige har beslutat om
övergripande plan med budget i november och
kommunplanen i januari. Det är de nya nämnderna
som tillträder vid årsskiftet som ska fastställa
nämndens plan med budget för 2019. Detta bör ske
senast i februari 2019. Resultatmålen i Kommunplan
2019-2022 ska ligga till grund för nämndernas planer
med budget.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur men
enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
förväntas högkonjunkturen att kulminera 2019.
Tillväxten i omvärlden förväntas förstärkas 2019,
vilket gynnar svensk export, samtidigt som den
inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare
2019 jämfört med 2018. Högkonjunkturen når då sin
topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar
minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka
2019, vilket medför en snabb uppbromsning av
skatteunderlagstillväxten.

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig
bild av de förutsättningar som påverkar kommunens
planering och budget. Med utgångspunkt från de sju
målområdena i kommunplanen för 2015-2018
redovisas förutsättningar och satsningar inför den
kommande planperioden. Avsnittet räkenskaper
innehåller drift- och investeringsbudget, resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys.
Därefter anges de särskilda uppdrag som ges till
nämnderna inför kommande år.
I bilaga 1 finns ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. Under 2019
får några nämnder tillfälliga ramförstärkningar som
inte påverkar ramarna för resten av planperioden.
Dessa redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 finns en sammanställning över fonderade medel. En kortfattad
redogörelse av utveckling och prognoser för ett antal
volymmått finns i bilaga 4. I bilaga 5 finns ett presentationsmaterial ”Attraktionskraft & kompetensförsörjning – Ett starkare Katrineholm. Ett axplock ur satsningar och investeringar 2019-2021”.
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Det parlamentariska läget efter höstens riksdagsval
gör att regeringens budgetproposition kommer att
komma senare än vanligt. Om det inte är valår lämnar
regeringen budgetpropositionen till riksdagen senast
den 20 september. Vid valår kan det dröja till den
15 november. Vilka som bildar regering påverkar
samtidigt innehållet i statens budget. Detta innebär en
osäkerhet om vilka de ekonomiska förutsättningarna
är för landets kommuner framöver och när de
kommer att komma.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal
som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer
och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska
inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed
dröja med att höja styrräntan till i början av 2019.
På grund av utvecklingen av de arbetade timmarna
och lönenivåerna, prognostiseras en svagare
utveckling av skatteunderlaget år 2019 och 2020 än
tidigare. Det innebär att ett betydande glapp riskerar
att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de
kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg
som den snabba befolkningsutvecklingen i Sverige
för med sig. 2021 års skatteunderlagstillväxt väntas
öka i linje med ett historiskt genomsnitt på grund av
en viss, men liten, ökning av arbetade timmar samt
måttliga höjningar av löner och pensioner.
Under 2019 förväntas investeringarna inte öka lika
mycket i riket som de senaste åren. Det är framförallt
bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre
växer i samma takt som tidigare. Även hushållens och
kommunsektorns konsumtion ökar långsammare.

Andelen äldre och andelen barn och unga ökar snabbt
i Sverige och glappet mellan dessa grupper och de i
yrkesverksam ålder blir större. Andelen personer över
80 år ökar snabbast både de närmsta fem och tio åren
och det är också den åldersgrupp som har de största
behoven per invånare i kommuner och landsting.
Personer i yrkesverksam ålder, de som bidrar till den
största delen av skatteintäkterna, är den åldersgrupp
som förväntas öka långsammast. Det innebär att färre
ska försörja fler.
Finansiering av välfärden och kompetensförsörjning
kommer att vara den största utmaningen för offentlig
sektor de kommande åren. Dessutom har välfärden
stora investerings- och rekryteringsbehov även om
man bortser från den demografiska utvecklingen.
SKL menar, i sin ekonomirapport från maj 2018,
att dessa utmaningar kräver högre nivåer av generella
statsbidrag, samverkan mellan olika kommuner, förlängt arbetsliv, heltid som norm, samt teknikutveckling om kvaliteten i välfärden ska kunna bibehållas.
Katrineholms kommun
Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse
för bedömningen av framtida behov inom kommunens olika verksamheter. Diagrammet ovan visar
Statistiska centralbyråns (SCB) prognos avseende
befolkningens utveckling i Katrineholm under de
närmaste tio åren, uppdelad i sex ålderskategorier.

Prognosen baseras på antaganden om antal födda och
avlidna samt in- och utflyttning.
Både antalet barn i förskoleålder 0-5 år, och i grundskoleålder 6-15 år kommer att öka under perioden.
Den tidigare minskningen inom gymnasiet har
stannat av och antalet 16-18 år har en mindre ökning.
Antalet 65-74 åringar minskar något under perioden.
Antalet 75-84 åringar kommer att öka kraftigt 2019
och framåt, med cirka 100 personer per år. Antalet
som är 85 år eller äldre är relativt oförändrat under de
närmaste åren.
Katrineholms kommun står inför stora utmaningar,
framförallt vad gäller ekonomi i balans och kompetensförsörjning. Allt fler invånare väljer att bosätta
sig i kommunen och fler företag har valt att etablera
sig i kommunen. En växande befolkning medför ett
ökat behov av välfärdstjänster, men också ökade
förväntningar på bland annat friluftsliv, rekreation,
goda kommunikationer och lättillgänglig service.
För att möta behovet av kommunal service behöver
kommunen nyanställa fler medarbetare, i konkurrens
med övriga kommuner, samtidigt som befolkningen i
yrkesverksam ålder ökar i en långsammare takt än
barn och ungdomar samt äldre.
Tillväxt är en förutsättning för utveckling, men innebär samtidigt kostnadsökningar. Delårsrapporten
visar att kostnaderna under 2018 ökat i en betydligt
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högre takt än intäkterna. För att bibehålla och
förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar
krävs en tydligare ekonomistyrning med effektiviseringar, prioriteringar, otraditionella lösningar och
att tekniska lösningar används fullt ut.

Som underlag används SCB:s befolkningsprognos
(mars 2018) för antal individer i respektive ålderskategori, med justeringar utifrån faktiskt utfall för
tidigare år. Syftet är att på ett mer rättvisande sätt
spegla den utveckling som förväntas i Katrineholms
kommun.

Ekonomiska ramar
I den övergripande planen med budget fastställs
kommunens övergripande driftbudget 2019 med plan
för 2020-2021. I bilaga 1 förklaras de ändringar som
skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2019-2020 som fastställdes
av kommunfullmäktige i november 2017, samt planeringsdirektivet för 2019 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2018.
Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska
justeringar, nya skatteintäktsprognoser samt med
justeringar under majoritetsberedningen. Den
övergripande planen med budget innehåller också
kommunens investeringsbudget 2019-2021.
Investeringsbehoven i kommunen är fortsatt höga.
Finansiering
Finansieringen av kommunens verksamhet sker
främst genom skatteintäkter, statsbidrag, fastighetsavgift samt avgifter som brukare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med mera.
Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning
används SKL:s senaste skatteprognos från september
2018. Kommunens intäkter är beräknade på 34 350
invånare för 2019, 34 600 invånare för 2020 och
34 850 invånare för 2021.
Beslut om regionbildning innebär att ansvar och
kostnader förs över till den nya regionen, med en
skatteväxling om 6 öre.
Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt
fastställda principer. Detta innebär att dotterbolagens
lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen.
Bolagen betalar en borgensavgift om 0,3 procent på
det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning
utifrån den borgen som kommunen har utställt i dagsläget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till
cirka 5,2 miljoner kronor.
Resursfördelning utifrån demografi
Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom
förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad
per individ i de olika verksamheterna och ska hantera
volymförändringar mellan åren.
I tabellen nedan framgår prognostiserade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg.
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Budget
2018

Prognos
2019

Effekt
2019 (tkr)

1 917

1 965

4 646

406

424

977

Grundskola 1-6

2 352

2 386

2 316

Grundskola 7-9

1 218

1 228

735

Totalt grundskola

3 977

4 038

4 028

Gymnasieskola*

1 253

1 294

429

Totalt skola

7 147

7 297

9 102

Ålder 65 -79

5 768

5 848

1 542

Ålder 80 -89

1 707

1 723

1 909

404

420

4 683

7 879

7 990

8 135

15 026

15 288

17 237

Förskola och skola
Förskola inkl. pedagogisk omsorg
Förskoleklass

Äldreomsorg

Ålder 90 Totalt äldreomsorg
TOTALT

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet

Den gällande resursfördelningsmodellen mellan
kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger
på samma princip som används mot de fristående
verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev
inom förskolan och grundskolan har delats upp i en
grunddel, ett tilläggsbidrag (som efter bedömning av
elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt stöd)
samt en del för modersmålsundervisning. För bidraget inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris
mellan kommunens gymnasieprogram och köpta
platser.
Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används
underlag från kostnadsutjämningsmodellen.
Personal
För löneökningar avsätts medel motsvarande
2,0 procent 2019 och 2,5 procent per år för perioden
2020-2021.
Kostnader för verksamhetslokaler
Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är beslutade
under 2017 och för 2018 är inräknade i driftsbudgeten. För lokalkostnadsökningar avseende lokaler
som inte ägs av KFAB och KIAB finns inga medel
avsatta i driftsbudgeten.
Övriga pris- och kostnadsökningar
I driftsbudget finns inga medel avsatta till generella
pris- eller kostnadsökningar, med undantag för en
justering när det gäller ökade livsmedelspriser.
Eventuella övriga pris- och kostnadsökningar ska
hanteras inom ram av nämnderna genom
effektiviseringar.

Organisationsöversikt
Kommunkoncernen

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent
och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation

Förkortningar
KS
BIN
BMN
KULN
STN
SOCN

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden

VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR
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Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst

TILLVÄXT, JOBB & EGEN
FÖRSÖRJNING
Förutsättningar och prioriteringar
Fortsatt befolkningstillväxt
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter.
Under det första halvåret 2018 ökade befolkningen
med 116 personer och vid halvårsskiftet hade
kommunen 34 249 invånare.
För att nå målet om 40 000 invånare år 2030 krävs
såväl nya bostäder som nya arbetsplatser. God tillgång på mark för bostäder och företagsetableringar
är avgörande för den fortsatta tillväxten. Planberedskapen för nya bostäder och etableringar har ökat
men behov finns av att ta fram planer på fler platser
för kunna erbjuda ett varierat utbud och att säkra
tillången på mark för etableringar. Att ta fram tomter
som kan tillföras tomtkön är också prioriterat.
Befolkningstillväxten ställer även krav på planering
för verksamhetslokaler så som förskolor, skolor och
äldreboenden. Ett arbete pågår för att ta fram lämpliga platser för framtida verksamhetslokaler, som
kommer att leda till nya planuppdrag under 2019.
Växande och mångsidigt näringsliv
Katrineholm står sig bra i näringslivsrankingen och
har visat på stora förbättringar sett över en längre
period. Årets undersökningar kring företagsklimat
och kundnöjdhet visade dock på en viss nedgång.
Arbetet framåt syftar till att ytterligare förbättra
servicen i samtliga delar, med särskilt fokus på
handläggningstider och kommunikationen med
näringslivet. En näringslivschef har tillsatts för att
driva utvecklingsarbetet.

nyetableringar och nya arbetstillfällen. Utveckling av
tåglinjer är fortsatt prioriterat.
Skolans arbete för att stimulera flickors och pojkars
kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap
fortsätter, bland annat genom gymnasieskolornas
samarbete med Ung Företagsamhet. Katrineholms
kommun kommer att arrangera den regionala UFmässan även 2019.
Landsbygdsutveckling och bredband
Ökad samhällsservice på landsbygden är strategiskt
viktigt för att nå uppsatta mål för tillväxt och
inflyttning till landsbygden. Servicepunkter har
inrättats i Julita, Valla och Björkvik och under 2019
fortsätter arbetet med att utveckla dessa, tillsammans
med lokala aktörer.
Katrineholms kommun investerar 50 miljoner kronor
under fem år i bredbandsutbyggnad på landsbygden,
med målsättningen att 95 procent av alla hushåll och
företag ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband
senast 2020. Satsningen inleddes 2015 och bedömningen nu är att målet kommer att kunna nås tidigare
än 2020 och att ännu fler kommer att kunna omfattas.
Tillgång till bredband av hög kvalitet är en förutsättning för företagande och sysselsättning, men också
för att förenkla vardagen för invånare och företag.

Kommunen fortsätter också att utveckla samarbetet
med Stockholm Business Alliance (SBA). Genom
att vara en aktiv part i samarbetet inom Stockholmsregionen, som har brist på marktillgångar, kan
fördelar dras av Katrineholms gynnsamma läge.
Samarbetet inom SBA fokuserar både på att attrahera
utländska investeringar till regionen och på att
förbättra servicen till företagen på hemmaplan.

Ökad egen försörjning
Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett
viktigt verktyg för att ge unga möjlighet att fatta väl
övervägda studie- och yrkesval. Idag finns ett ökat
behov av stöd för att hitta rätt i utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer.
Riksdagen har fattat beslut om att återinföra obligatorisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8
och 9 samt 10 i specialskolan. Prao kan vara ett
effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen
i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden.
Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt.

Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är ett strategiskt viktigt område för att skapa förutsättningar för

För att öka möjligheterna för unga att ta sig in på
arbetsmarknaden och prova på olika yrken fortsätter
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kommunen också satsningen på att erbjuda alla
ungdomar feriejobb efter första året på gymnasiet.
Arbetslösheten i Katrineholm är fortsatt högre än
genomsnittet för riket. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat men bidragstiden tenderar att
bli allt längre för vissa grupper. De hushåll som
fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån
arbetsmarknaden. Katrineholm är en av de kommuner
som har högst andel barn som lever i familjer med en
ekonomiskt utsatt situation. Även antalet skuldsatta
hushåll ökar, vilket ökar behoven av budgetrådgivning och skuldsanering.
Fler av de katrineholmare som idag är i behov av
försörjningsstöd behöver komma vidare till egen
försörjning. Ett uppdrag ges därför till socialnämnden
och viadidaktnämnden att, med utgångspunkt från
den utredning som genomförts under 2018 för att
stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens
arbete med försörjningsstödstagare, öka övergången
till egen försörjning bland kvinnor och män som har
försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras i samråd
med näringslivschefen.
Regeringens strategi för att motverka segregation
innebär att ett årligt stöd kommer betalas ut till
Katrineholms kommun, som är en av 32 utpekade
kommuner med socioekonomiska utmaningar. Stödet
planeras att användas för att stärka arbetet för ökad
egen försörjning. Det kommer också användas för att
främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och
unga samt åtgärder för en trygg offentlig miljö.
Reformtakten inom vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser är hög. De senaste årens
reformer har gett kommunerna en utökad roll i
genomförandet av arbetsmarknadspolitiken.
Bedömningen är att denna utveckling, med ökade
krav på kommunal medverkan, kommer att fortsätta
under kommande år. I januari 2019 lämnar Arbetsmarknadsutredningen sitt slutbetänkande.
Regeringen har gjort en avsiktsförklaring att införa så
kallade etableringsjobb, en ny subventionerad anställningsform för att få nyanlända och långtidsarbetslösa
att etablera sig på arbetsmarknaden. Formerna är
under utredning men ett av de bärande inslagen är att
individer med etableringsjobb ska ges möjlighet att
delta i sfi och annan vuxenutbildning.
Med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till
arbete har en lokal överenskommelse slutits med
Arbetsförmedlingen om att främja nyanlända vuxnas
etablering på arbetsmarknaden genom samverkan
kring lokala jobbspår.
Två EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt fortsätter
under 2019, KVISK (Kreativa vägar till integration
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och sysselsättning genom kultur) och MIKA (Mat
och integration i Katrineholm).
Ny i Sverige och i kommunen
Mot bakgrund av tidigare års höga mottagande
kommer inga nyanlända att anvisas till kommunen
under 2019. Bosättning av nyanlända väntas ändå ske
genom familjeåterförening för ensamkommande
barn/ungdomar och eget boende enligt EBO-lagen.
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) har föreslagit
att kommunerna ska få en större roll i mottagandet av
asylsökande samtidigt som ersättningssystemet till
kommunerna förändras 2020. Utredningen föreslår
också att eget boende (EBO-lagen) begränsas.
Inom sfi har antalet elever ökat kraftigt sedan 2016,
vilket tillsammans med en sjunkande måluppfyllelse
inneburit stora utmaningar för verksamheten.
Åtgärder har vidtagits för att öka förutsättningarna för
att fler elever ska nå målen. En utmaning framöver är
att hantera de behov av extra stöd och anpassat innehåll som bland annat följer av utbildningsplikten, de
lokala jobbspåren och införandet av etableringsjobb.

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH
LIVSMILJÖER
Förutsättningar och prioriteringar
Ökat bostadsbyggande
Katrineholm är en attraktiv kommun att bosätta
sig i och det finns en stor efterfrågan på bostäder.
I översiktsplanen finns målet att det fram till 2030 ska
byggas 4 000 nya bostäder, varav 1 000 på landsbygden. Under 2019 kommer underlag tas fram för den
aktualitetsprövning som ska göras av översiktsplanen
varje mandatperiod. Samtliga samhällsfunktioner
behöver finnas med i den strategiska planeringen.
Det är hög fart på bostadsbyggandet. Efterfrågan på
byggbar mark finns hos entreprenörer både i och
utanför kommunen och gör att nya detaljplaner
behöver tas fram. Fler detaljplaner, utökad exploateringsverksamhet och hög aktivitet inom byggsektorn
ställer stora krav på en effektiv och serviceinriktad
plan- och bygglovshantering. Att säkerställa kompetensförsörjningen och fortsätta satsningen på digitalisering inom detta område är därför strategiskt viktigt.
Även KFAB fortsätter att genomföra och planera för
framtida nybyggnationer. I kvarteret Hästen kommer
den sista etappen, som omfattar 54 lägenheter, att stå
klar för inflyttning i början av 2019. I kvarteret
Ekorren pågår ombyggnation av Björkbacken till fem
lägenheter som beräknas vara klara hösten 2019.
Arbetet sker i samarbete med byggnadsantikvarie och
elever från Duveholmsgymnasiets byggprogram.
I kvarteret Pantern kommer ett hyreshus med 29
lägenheter byggas med beräknad inflyttning våren
2020. Därefter har KFAB planer på byggnation av
60 lägenheter i kvarteret Humlen och 80 lägenheter i
kvarteret Vitsippan.
Trots ökat bostadsbyggande gör den stora efterfrågan
på bostäder att det kan vara svårt att komma in på
bostadsmarknaden. Det finns behov av fler bostäder
för individer och familjer i utsatta situationer. Bristen
på bostäder försvårar situationen för bland annat barn
i trångbodda familjer, kvinnor som är utsatta för relationsvåld och personer med psykisk ohälsa. Bostadssituationen bidrar till utanförskap och medför kostnader för kommunen för tillfälliga boendelösningar.

Attraktiv stadsmiljö
Under 2019 fortsätter omvandlingen av den tidigare
genomfarten till ett nytt stråk genom Katrineholm.
Genom denna satsning, som till stor del finansieras
genom statsbidrag, skapas nya förutsättningar för
attraktiva boende- och livsmiljöer i Katrineholms
centrala delar.
Under 2019 fortsätter också arbetet med den offentliga gestaltningen enligt plan. Förutom konstverk
kopplade till olika byggprojekt planeras en ny muralmålning. Genom årliga investeringar har Katrineholms kommun under en lång rad av år aktivt
prioriterat att göra staden mer attraktiv genom
konstnärlig utsmyckning. Arbetet för skapa ökad
trygghet och trivsel fortsätter också genom förbättrad
belysning av parker, gator, gång- och cykelvägar.
Genom en tillbyggnad kommer restaurangen i
Stadsparken att kunna ta emot fler gäster och bli en
ännu attraktivare mötesplats. För att öka servicen vid
större arrangemang kommer också en offentlig toalett
att byggas i Stadsparken.
Den omfattande omvandlingen av Sveaparken till en
plats för lek och rekreation för katrineholmare i alla
åldrar färdigställs under nästa år.
Det nya parkeringshuset som ska byggas på Norr vid
Katrineholm Central kommer att förbättra och
underlätta för pendlare men också bidra till att fler
parkeringsplatser frigörs för besökare som kommer
till centrum för handel och upplevelser.
Säker och funktionell infrastruktur
Översiktsplanen ligger till grund för prioriteringarna
av infrastrukturinvesteringar under planperioden.
Satsningar på tillgänglighet och trygghet får stort
utrymme men även miljö- och gestaltningsåtgärder är
prioriterade.
Katrineholms nya stråk kommer att vara den högst
prioriterade infrastruktursatsningen under nästa år.
Andra större investeringsprojekt under planperioden
är bland annat färdigställande av Drottninggatan,
omvandling av Bievägen till stadsgata när norra
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stadsdelen byggs ut samt en cirkulationsplats där
riksväg 52 möter Värmbolsvägen. Satsningen på
asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter också.
Under planperioden avsätts 7 miljoner kronor årligen
i investeringsmedel för beläggningsytor.
Kollektivtrafiken har stor betydelse för kommunens
och näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent
arbetskraft. För invånarna är kollektivtrafiken
avförande för tillgång till en större arbetsmarknad,
möjligheter till högre studier och tillgång till fritidsoch nöjesutbud på andra orter.
För att göra det lättare att ta del av nöjesutbudet i
Stockholm finns det i den nuvarande kommunplanen
en målsättning att det åter ska gå att ta ett sent tåg
från Stockholm till Katrineholm. Från och med den
14 december 2018 börjar det gå tåg från Stockholm kl
23:34 på fredagar och lördagar.
Kommunen fortsätter satsningen att ge alla invånare
65 år eller äldre avgiftsfria bussresor även under
sommaren 2019.
För att underlätta för livs- och arbetsplanering behövs
ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och
kontinuitet i tidsavgångar. Det regionala utvecklingssamarbetet kring infrastruktur och kollektivtrafik
kommer att intensifieras under kommande år. Bland
annat ska kommunerna i Sörmland tillsammans med
landstinget införskaffa egna fordon för regional
tågtrafik.
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UTBILDNING
Förutsättningar och prioriteringar
Utbyggnad av förskolan och skolan
Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre
takt än tidigare 2019. Förskolan kommer att fortsätta
att byggas ut för att de nya barnen ska få plats men
ambitionen är också att utbyggnaden ska kunna bidra
till att minska antalet barn per avdelning. En uppdatatering av den långsiktiga planen för utbyggnad
av förskolan visar att det finns behov av 100 nya förskoleplatser till 2020 och ytterligare 40 platser till
2025. Störst behov av utbyggnad finns i norra och
östra stadsdelarna. Under 2019 öppnas två nya avdelningar vid förskolan Karossen. En helt ny förskola
med plats för 120 barn, Karamellen, byggs bredvid
Östra skolan. Den tillfälliga förskolan Junibacken ska
också byggas om för att bli permanent.
Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka 2019.
Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har
ökat och att dessa större årskullar flyttas upp till
skolan med start 2018 och framåt. Även antalet elever
i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019.
I och med att antalet barn och elever ökar får bildningsnämnden en ramförstärkning om 9,1 miljoner
kronor 2019 genom kommunens resursfördelningsmodell.
För att möta ett ökat elevantal fram till 2030 och samtidigt skapa en modern skolmiljö har beslut fattats om
att bygga två nya grundskolor. Under 2019 fortsätter
också planeringen för att bygga ut
Sandbäcksskolan.Kunskapsskolan har aviserat att de
har för avsikt att utöka verksamheten i Katrineholm
från höstterminen 2019, vilket om så sker påverkar
elevantalen inom den kommunala skolan.
Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan
Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja
skolresultaten i Katrineholm, som nu börjar få tydlig
effekt. Katrineholms förskolor och skolor befinner sig
i en spännande utvecklingsfas som ställer stora krav
på organisationen. I skolplanen för Katrineholms
skolor, som ska vara vägledande i arbetet för att
utveckla kommunens förskolor och skolor, lyfts fyra
områden fram som extra viktiga; språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt
demokrati och värdegrund. Under läsåret 2018/2019
kommer digitalisering, värdegrund samt kunskaper

och resultat att stå i fokus för bildningsförvaltningens
systematiska kvalitetsarbete.
Språk och matematik är prioriterat i alla delar av
verksamheten, från förskola till gymnasieskola.
Insatser för nyanländas lärande är ett utvecklingsområde som kommer prioriteras under 2019. I flera
årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska
och svenska som andraspråk förbättrats men insatser
behövs för att ännu fler elever ska klara målen. Under
2019 behöver insatser prioriteras för de enheter,
grupper eller enskilda elever där resultaten är lägst.
Analysen av alla elevernas utveckling från årskurs 1
har utveckats på övergripande nivå. Alla rektorer på
grundskolan gör nu också betygsprognoser inför
betygssättningen. Sammantaget ger detta en tydligare
bild över elevernas utveckling och förbättrar
möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser
för respektive årskurs och ämne. I arbetet ingår även
jämställdhetsanalyser.
Katrineholms kommuns satsning Vår digitala resa
har bland annat inneburit att samtliga elever och
pedagoger nu har tillgång till personliga digitala
verktyg. Kommunen avsätter årligen 9 miljoner
kronor i investeringsmedel och under 2019 fortsätter
arbetet med bland annat fortbildningsinsatser för att
stärka personalens digitala kompetens.
Under 2018 har en rad utvecklingsområden inom
förskolan identifierats och en handlingsplan tagits
fram som syftar till att förbättra arbetsmiljön för barn,
personal och chefer och att stärka kvaliteten i
verksamheten.
Arbetet med att formalisera samverkan mellan
förskola och bibliotek beräknas vara färdigt till 2019.
Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ
verksamhet. Även den fortsatta utvecklingen av
skolbiblioteksverksamheten är ett gemensamt ansvar
för bildningsförvaltningen och Katrineholms
bibliotek.
Fortsatta insatser för att säkra kompetensförsörjningen i förskola och skola har hög prioritet 2019.
Bristen på behöriga lärare och förskolärare förväntas
öka de kommande åren. Samarbete pågår med flera
universitet och högskolor kring bland annat vidareutbildning och praktikplatser. Bildningsnämnden
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unga som befinner sig i riskzon för att hamna i utsatta
sociala situationer, exempelvis när det gäller hemmasittare. Även behovet av SkolFam (systematiskt
arbete med placerade barns skolgång) har ökat, men
i dagsläget finns inte möjlighet att ta emot fler elever
då arbetet sker inom ordinarie verksamhet. Ett utvecklingsarbete har startats när det gäller att stärka
skolgången för ensamkommande barn och unga
placerade i nätverkshem, familjehem hos släktingar.
Satsningarna på att förbättra utemiljöerna vid
kommunens förskolor och skolor fortsätter. Under
planperioden kommer också allaktivitetsplaner att
byggas vid Sandbäcksskolan och på Norr. För att
bidra till att elever mår bra, trivs i skolan och får
bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen ska
också måltidspedagogiken på kommunens skolor
fortsätta att utvecklas. Skollunchen schemaläggs och
blir därmed obligatorisk.

fortsätter också att satsa på kompetensutveckling
inom bristområden genom att förstärka det statliga
lärarlyftet, som ger möjlighet att studera med till viss
del bibehållen lön.
Trygga barn och ungdomar som mår bra
I januari 2019 öppnar den nya familjecentralen, en
viktig satsning för att stärka det förebyggande arbetet
för barn, unga och familjer i Katrineholm. Inom
familjecentralen, som kommer att ligga i de lokaler
som Nävertorps vårdcentral haft tidigare, kommer
öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverka.
En plan för att förbättra studieron ska tas fram.
Undersökningen Liv & Hälsa ung visar att många
flickor och pojkar i kommunens skolor inte upplever
studiero, även om resultaten visar på en förbättring
jämfört med förra undersökningen. Arbetet kring
studiero är ett led i att främja trygghet, trivsel,
psykisk hälsa och jämställdhet i skolan.
Bildningsnämnden har sett en tendens att allt fler
elever är i behov av särskilt stöd i någon form och att
fler elever lyfts ut från kommunens ordinarie skolor.
Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en
resursskola har skapats. Ett arbete behövs nu för att
skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i
de ordinarie skolorna och där även fler elever som
mottagits i särskolan kan finnas integrerade.
Samarbetet med skolan är mycket viktigt för socialförvaltningen när det gäller att möta upp barn och
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Höjd utbildningsnivå
Behovet av och efterfrågan på utbildning för vuxna
ökar. Under de senaste åren har vuxenutbildningen
mött utmaningar i form av snabba förändringar av
statliga regelverk och statsbidrag samtidigt som
verksamhetsvolymerna har ökat kraftigt. Det sker en
förskjutning inom arbetsmarknadspolitiken där
vuxenutbildning ges allt större vikt. Bedömningen är
att utvecklingen med nationella beslut som på olika
sätt påverkar den kommunala vuxenutbildningen
kommer att fortsätta under planperioden. Ett exempel
är de nya etableringsjobben som ska gå att kombinera
med studier inom komvux.
Under 2019 kommer utvecklingen av Viadidakts
lärcentrum för kommunal vuxenutbildning fortsätta.
Att alla lärare inom komvux är behöriga ger goda
förutsättningar för verksamheten. Allt fler elever
inom vuxenutbildningen önskar läsa på distans, vilket
kan återspegla ett ökat behov av att kunna kombinera
studier med förvärvsarbete. Detta medför en risk för
fler studieavbrott och försämrad måluppfyllelse.
Viadidakt ska se över möjligheten att erbjuda mer
utbildning på kvällstid som ett alternativ till distansstudier. Möjligheterna till platsbunden handledning
för de som läser på distans utvecklas också.
För att kunna få statsbidrag för yrkesvuxutbildningar,
som ger möjlighet att läsa in en gymnasial yrkesutbildning, ställs krav på kommunal medfinansiering.
Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor för
yrkesvux 2019.
I januari väntas beslut om ansökningar gällande start
av tre nya yrkeshögskoleutbildningar. Även samverkan med universitet och högskolor ska utvecklas för
att ytterligare förbättra förutsättningarna för högre
studier från hemorten.

OMSORG & TRYGGHET
Förutsättningar och prioriteringar
Utbyggnad av omsorgen
Befolkningsprognoserna visar att Katrineholm,
liksom Sverige som helhet, kommer få allt fler äldre
invånare. Antalet personer med demenssjukdom ökar
också i takt med att fler människor lever längre.
Byggnationen av Dufvegården, ett nytt särskilt
boende för äldre med 96 platser, har påbörjats. Redan
nu finns behov av att omvandla vårdboendeplatser till
demensplatser, vilket görs stegvis när möjlighet finns.
I samband med att Dufvegården öppnar 2020 ges
större möjlighet att göra förändringar av strukturen
inom särskilt boende. En boendeplan håller på att tas
fram för att synliggöra behov av olika boendeformer
och skapa strategier och prioriteringsunderlag för
renoveringsordning av befintliga boenden.
Även inom funktionsstödsområdet finns behov av fler
boendeplatser. I början av 2019 färdigställs de sista
lägenheterna i den nya grupp- och servicebostaden i
kvarteret Hästen. Arbete pågår också med att ersätta
lokalerna för Skogsbrynet, som är ett boende för
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Framöver finns behov av en ny gruppbostad för personer
med neuropsykiatrisk diagnos samt troligen även en
gruppbostad för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det behövs också fler korttidsplatser för
vuxna både inom LSS och socialpsykiatrin. Även
behoven av daglig verksamhet ökar.
Fortsatt utveckling av äldreomsorg och
funktionsstöd
I och med att antalet äldre ökar får vård- och
omsorgsnämnden en förstärkning om 8,1 miljoner
kronor genom kommunens resursfördelningsmodell.
En satsning görs också på arbetskläder vilket ger en
ramökning om 1 miljon kronor.
Fortsatta åtgärder behövs för att stärka ekonomi- och
verksamhetsstyrningen inom vård- och omsorgsförvaltningen. För att detta ska kunna göras på ett bra
sätt ges vård- och omsorgsnämnden en tillfällig ramförstärkning om 18 miljoner kronor under 2019.
För att kunna bibehålla habiliteringsersättningen på
samma nivå som idag reserveras 2 miljoner kronor av
kommunala medel, om statliga medel ej tillförs.
En annan osäkerhet inför 2019 är att stimulansmedlen

för ökad bemanning inom äldreomsorgen upphör.
Det är i dagsläget oklart om staten kommer
kompensera kommunerna för intäktsbortfallet.
Vård- och omsorgsnämnden behöver fortsätta utveckla verksamhet och organisation för att få en ekonomi
i balans och förbättra arbetsmiljön. Parallellt behöver
kvalitetsarbetet och anpassning av verksamheten till
ändringar i lagstiftning fortsätta inom flera områden.
Lagen som reglerar vad kommuner ska betala till
landstinget för utskrivningsklara patienter som ligger
kvar på sjukhus har ändrats. Kommunerna har nu tre
dagar på sig att ta emot utskrivningsklara individer
från den slutna vården, jämfört med tidigare fem
dagar. Inom psykiatrin kommer kommunerna från
och med 1 januari 2019 ha tre dagar på sig att ta emot
utskrivningsklara individer, jämfört med 30 dagar
tidigare. Arbetet kring trygg och effektiv hemgång
påverkar både hemtjänst och hälso- och sjukvård.
Flera andra lagändringar kommer också att påverka
kommunens vård och omsorg framöver, exempelvis
den nya lagen om bostadsanpassning och den pågående översynen av socialtjänstlagen som förväntas bli
klar i juni 2020.
Ett omfattande arbete pågår för att vidareutveckla
vård- och omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och avvikelsehantering. En rad insatser
görs för skapa en lärande organisation, genom
utveckling av samarbetet mellan olika professioner
i verksamheten och intern kompetensutveckling.
Arbetet kring välfärdsteknik ger förutsättningar att
öka brukarnas trygghet, delaktighet och självständighet och kan även bidra till bättre arbetsmiljö och
effektiviseringar. Utbyggnaden av trådlöst nätverk,
WiFi, på särskilda boenden fortsätter. I den kommande upphandlingen av trygghetslarm kommer modern
teknik och driftsäkerhet att prioriteras.
Under 2019 görs en satsning på kylanläggningar.
Värmeböljor medför allvarliga hälsorisker för äldre
personer. Att kunna reglera inomhustemperaturen är
också en viktig arbetsmiljöfråga. Ett arbete pågår
även för att öka brandskyddet inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Ett aktivt arbete pågår för att minska risken för undernäring för äldreomsorgens brukare. Arbetet med att
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En länsgemensam socialjour startas under 2019 och
ett samarbete i länet har påbörjats när det gäller placeringar av barn och unga med komplexa vårdbehov.
Socialnämnden ser med oro på att det inte längre
finns barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Katrineholm.
Nationellt pågår en översyn av socialtjänstlagen med
fokus på att stärka det förebyggande arbetet. Vidare
har riksdagen beslutat att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag 2020. Den nya gymnasielagen
som riksdagen tog beslut om i juni 2018 påverkar
arbetet med ensamkommande ungdomar. Det finns
många oklarheter i den nya lagstiftningen och hur den
kommer att tolkas.
Kompetensförsörjning inom individ- och familjeomsorgen är en utmaning för många kommuner.
Katrineholms kommun står sig väl i konkurrensen
och har en jämförelsevis låg personalomsättning
inom socialförvaltningen. Viktiga faktorer är ett
målmedvetet arbete för att skapa en bra arbetsmiljö
och ett nära ledarskap. Svårigheter finns när det gäller
rekrytering av vikarier, vilket bromsat den planerade
avvecklingen av konsulter i verksamheten.

sprida måltiderna över dagen för de äldre som bor på
särskilt boende har gett goda resultat. Under 2019
kommer dietisterna ta fram en matsedel för frukost
och mellanmål. För att främja trivsel och social
samvaro fortsätter också satsningen på att erbjuda
olika evenemang, som pubkvällar och utematlagning,
vid kommunens särskilda boenden.
Utveckling av socialnämndens verksamheter
Inom socialnämndens verksamhetsområde fortsätter
påbörjat utvecklingsarbete inom flera olika områden.
Ett exempel är social insatsgrupp, en framgångsrik
metod för arbete med ungformar som begår brott eller
riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Metoden
utgår från samverkan med polis och skola och andra
berörda verksamheter, med regelbundna möten under
socialtjänstens ledning.
Andra områden där påbörjat utvecklingsarbete
fortsätter under 2019 är hedersrelaterat våld och
förtryck, hälsa och tandvård för placerade barn och
ungdomar samt, i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden, samordnad vård och omsorg för
individer med samsjuklighet (missbruk/psykisk
ohälsa och missbruk/somatiska behov).
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Trygg och säker kommun
Det strategiska arbetet kring trygghet, säkerhet och
krisberedskap har stärkts under senare år och samverkan mellan olika aktörer har utvecklats. Under 2019
fortsätter arbetet med såväl förebyggande som direkta
och riktade åtgärder för att höja tryggheten för
kommunens invånare och andra som arbetar eller
vistas i kommunen.
Kommunen driver arbetet i det brotts- och skadeförebyggande rådet i samverkan med polis, räddningstjänst och KFAB. Genom samverkansavtalet arbetar
kommunen och polisen tillsammans med både förebyggande och direkta åtgärder för att höja tryggheten
i kommunen.
Utbyggnaden av kameraövervakning, som har gett
mycket goda resultat i form av minskad skadegörelse
och stölder, fortsätter under 2019. Kommunen har
också god beredskap att sätta in ordningsvakter.
Trygghetsvandringar ska fortsätta att genomföras
i samarbete mellan kommunen, KFAB, polisen,
räddningstjänsten, näringslivet och hyresgäster.
I samband med trygghetsvandringarna förebyggs,
upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till
ökad trygghet och säkerhet.
Den nya brandstationen som byggs i anslutning till
räddningstjänstens övningsfält kommer att stå klar i
början av 2019.

KULTUR, IDROTT & FRITID
Förutsättningar och prioriteringar
Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv för alla
Kultur-, idrotts- och fritidslivet har stor betydelse för
folkhälsan, för identitet och sammanhållning bland
katrineholmare och för att ge barn och unga en bra
start i livet. Det är också en viktig del av kommunens
varumärke och attraktionskraft. Även under 2019
kommer många olika evenemang och aktiviteter
arrangeras tillsammans med KFV Marknadsföring
AB och föreningslivet. Ett exempel är isbanan på
Stortorget som återkommer i vinter.
Under 2019 ska arbetet med Lyckliga gatorna
fortsätta och utvecklas ytterligare i samverkan med
föreningslivet. Lyckliga gatorna är ett koncept som
Katrineholms kommun har tagit fram genom
förvaltningsövergripande samverkan. Målet är en
trygg och meningsfull fritid för alla barn och unga.
Genom att ge fler barn och unga tillgång till trygga
platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med
både kultur- och sportaktiviteter bidrar Lyckliga
gatorna till folkhälsa och utjämning av skillnader i
uppväxtvillkor. Ambitionen under nästa år är att
kunna erbjuda fritidsaktiviteter efter skoltid på fler
platser samt fler dagar på befintliga platser. Ett
fokusområde är att öka kontakten med föräldrarna.
Lovaktiviteter ska fortsätta samordnas inom ramen
för Lyckliga gatorna. Gatufester ska ordnas i olika
bostadsområden även sommaren 2019. Genom att
involvera de som bor området, lokala föreningar och
företag i arbetet ska festerna bidra till ökad trygghet
och gemenskap. För att genomföra Lyckliga gatorna
reserveras 2 miljoner kronor av kommunala medel,
om statsbidrag ej tilldelas.
För att kunna öka öppettiderna i kulturnämndens
ungdomsverksamhet kommer medel sökas från
utlysningar som görs nationellt. För verksamheten
reserveras 0,5 miljoner kronor av kommunala medel,
om statsbidrag ej tilldelas.
Genom Kulturskolan och KomTek får flickor och
pojkar möjlighet att utveckla konstnärliga färdigheter
och teknikintresse. Verksamheterna bidrar till ökad
måluppfyllelse i skolan och främjar folkhälsa och
livskvalitet för barn, unga och vuxna i Katrineholm.

Under det senaste året har sociala aktiviteter för
brukare inom vård och omsorg prioriterats. Under
2019 fortsätter arbetet med att formalisera samverkan
mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.
Goda förutsättningar för idrott
Utvecklingen av Sportcentrum fortsätter för att
ytterligare förbättra förutsättningarna för idrottslivet.
Utvecklingen av Sportcentrum bedrivs i enlighet med
det visionsprogram som tagits fram i samverkan med
föreningslivet. Syftet är att utveckla Sportcentrum till
ett öppet, inkluderande och sammanhängande område
för rekreation, spontanidrott och organiserat
idrottsutövande. Steg för steg upprustas inom- och
utomhusytor samtidigt som satsningar görs på nya
och fler idrotter. För närvarande pågår renovering av
simhallen. Nästa år ska en hinderbana anläggas samt
projektering göras för byte av kylsystem och
byggnation av nya omklädningsrum på Backavallen.
Sportcentrum ska också fortsätta utvecklas för att
vara en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga. Arbetet utifrån HBTQ-certifieringen är en del i detta, liksom satsningarna på nya
och fler idrotter som gör att fler flickor, pojkar,
kvinnor och män med olika bakgrund och förutsättningar nås och får möjlighet att hitta ”sin” idrott.
Satsningen på motionsspår fortsätter under 2019.
Flera av kommunens motionsspår har under de
senaste åren rustats upp med nya underlag och
ny belysningsarmatur. Trygga, funktionella och
tillgängliga motionsspår är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv men även för en attraktiv kommun. Även
upprustningen av friluftsbad fortsätter under nästa år.
Nya aktivitetsparker kommer anläggas i Sköldinge
och Forssjö. Uppfräschningen av de kommunalt ägda
idrottsanläggningarna på landsbygden fortsätter
också. Med utgångspunkt i att människor är vana vid
att alltid kunna vara uppkopplade, har ett arbete för
att kunna erbjuda fritt och stabilt WiFi vid idrottsanläggningar och motionsområden påbörjats.
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Från och med 2019 kommer ett nytt regelverk tillämpas för kulturnämndens bidrag till studieförbund.
Regelverket, som bygger på Folkbildningsrådets
villkor, innebär att förutom studietimmar belönas
även unika deltagare. Bidraget för kulturprogram
finns också kvar.
God folkhälsa
I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål
och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Målet är
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Hälsoläget i
Sverige är i huvudsak gott men det finns påtagliga
skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
I Katrineholms kommun fortsätter det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet med inriktning på barn och
unga. Landstinget Sörmlands undersökning Liv &
Hälsa ung, som riktas till elever i årskurs 7 och 9 i
grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet, är en viktig
grund för kommunens folkhälsoarbete. Resultaten
används för uppföljning och analys och som underlag
för olika hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Stark samverkan med föreningslivet
Ett välmående föreningsliv är avgörande för kultur-,
idrotts- och fritidsmöjligheterna i kommunen, men
också för folkhälsa, trygghet och trivsel. Föreningarna bidrar även till att marknadsföra Katrineholm. För
att förbättra servicen och dialogen med föreningarna
utvecklas kommunens föreningsservice.
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Som ett led i det förebyggande ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, doping och tobak) har det i länet tagits
fram en ANDT-strategi med åtgärdsprogram. Det
övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika
och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat
tobaksbruk. Strategin kommer att ligga till grund för
det fortsatta arbetet i kommunen.

HÅLLBAR MILJÖ
Förutsättningar och prioriteringar
Minskad klimatpåverkan
Katrineholms medverkan i Fossilfritt Sverige
fortsätter och kommunen deltar i upphandling och
avtal för att integrera fossilfritt i lagen om offentlig
upphandling (LOU). Under 2019 införs elbussar i
stadstrafiken. Ett förslag till handlingsplan för
Katrineholms kommun inom fossilfria transporter har
tagits fram och utbyte av fossildriva fordon till mer
klimatsmarta alternativ pågår.
Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till
mer energieffektiva och miljövänliga LED-armaturer
fortsätter och ger en minskning av både energiförbrukning och driftskostnader.
Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor per
år för energibesparande åtgärder i verksamhetsfastigheterna. KFAB arbetar kontinuerligt med energioptimering och modernisering av teknisk utrustning.
I samband med kommande underhåll av tak ska
investeringar i solenergianläggningar göras.
Energimyndigheten har beviljat bidrag för energioch klimatrådgivningen för 2018-2020. Arbetet sker i
samarbete med Flens och Vingåkers kommuner som
även deltar i projektet Coacher för energi och klimat,
som riktar sig till små och medelstora företag som vill
sänka sina energikostnader, lära mer om energieffektivisering och minska sin klimatpåverkan.
Rena sjöar och vattendrag
Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren
fortsätter. Katrineholms kommun driver ett delprojekt
inom EU:s finansieringsprogram LIFE IP Rich
Waters, som går ut på att undersöka förutsättningarna
att återföra bottensediment med hög fosforhalt till
jordbruksmark och därigenom minska både övergödningseffekter och behovet av importerad fosfor.
Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023.
Avloppsinventeringsprojektet, som under 2018 berört
mellan 300 och 400 fastighetsägare, fortsätter under
2019. Tidigare aviserade förslag om förändringar i
lagstiftningen har inte implementerats. Ett nytt
förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp har
presenterats. Fastighetsägare blir enligt förslaget
skyldiga att vart sjunde år inlämna en avloppsdekla-

ration till kommunen, vilket kommer leda till ett
förändrat arbetssätt i kommunen.
Implementering av kommunens dagvattenplan pågår.
Bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) är
sökt för en förstudie om hur dagvatten som idag
belastar Lasstorpsdiket och därefter Näsnaren kan
ledas om till en våtmark. Olika lokaliseringar av
våtmarken ska utredas.
En tillsynskampanj gällande hästgårdar pågår till
2021. I tillsynen ägnas särskild uppmärksamhet åt
gödsel-hantering i vattennära lägen.
God bebyggd miljö och biologisk mångfald
Som en del i avfallsplanearbetet pågår ett arbete med
att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning.
Nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår,
samtidigt som det finns ett behov av att etablera fler
återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har
under våren 2018 föreslagit att dagens system med
återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära
insamling vid alla bostadsfastigheter. Kostnaden för
insamlingen ska även fortsättningsvis finansieras av
förpackningsproducenterna. Systemet föreslås införas
successivt och vara fullt utbyggt 2025. Större ytor
kommer behöver avsättas för avfallshantering i
anslutning till bostäder. Förpackningar ska enligt
förslaget även samlas in i utemiljöer där många
människor vistas, exempelvis gator, parker, torg och
badplatser.
Under 2019 genomförs den sista etappen av en
flerårig satsning på att bygga återvinningsstationer
vid kommunens förskolor och skolor. Återvinningsstationerna används även i pedagogiskt syfte.
En målsättning i avfallsplanen är att minska mängden
osorterat bygg- och rivningsavfall. Under 2019 ska en
utbildning genomföras för byggherrar, fastighetsägare, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare,
arkitekter med flera för att öka kunskapen inom
området.
I och med antagandet av Katrineholms kommuns
kemikalieplan har en inventering av kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats
samt arbete med att ta fram riktlinjer för inköp.
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En insektsinventering, som är under genomförande i
ekhagarna vid Gersnäs, kommer ligga till grund för
framtida skötselplaner.
Klimatsmart mat och gästfokus
Med det måltidspolitiska programmet som grund
fortsätter Katrineholms kommun satsningarna på
klimatsmat mat och positiva måltidsmiljöer.
Arbetet för att minska matsvinnet i kommunens
förskolor, skolor och äldreboenden bidrar både till
miljön och till att hålla nere livsmedelskostnaderna.
Inom skolan utvecklas en e-tjänst för specialkost som
både kommer ge en säkrare hantering och bidra till
minskat matsvinn. Nya nationella branschriktlinjer
gällande specialkoster är på väg att tas fram som
kommer få effekter under 2019.
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EKONOMI & ORGANISATION
Förutsättningar och prioriteringar
God ekonomisk hushållning
En förutsättning för att kunna bygga ut välfärden och
klara kommande investeringsbehov i takt med den
demografiska utvecklingen är att kommunen även
fortsatt säkrar att de finansiella målen nås.
Kommande års utmaningar kommer kräva en ökad
kontroll av volym- och kostnadsutveckling och en
ökad säkerhet i prognoser; det vill säga en stärkt
verksamhets- och ekonomistyrning. Det krävs också
en långsiktig planering av lokalresursbehoven för
kommunens olika verksamheter.
För att möta krav och behov införs ett nytt affärs-/
ekonomisystem i kommunen nästa år. En ny struktur
och fler funktioner skapar förutsättningar för ökad
kvalitet på analys av resultat och investeringar,
prognossäkerhet och avtalstrohet. Målet är också att
underlätta för chefer att få en mer aktuell och rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska ställning.
För att ytterligare underlätta och effektivisera chefers
uppdrag utreds också möjligheten att sammanställa
aktuell information från flera IT-system i ett integrerat IT-stöd där cheferna kan få en aktuell bild av
verksamheten.
Arbetet för att effektivisera processer och administration fortsätter på bred front för att förbättra
tillgänglighet, samordning, service och resursanvändning. Samtliga verksamheter behöver kontinuerligt
göra prioriteringar, ompröva befintliga arbetssätt och
testa nya och ibland okonventionella lösningar för att
effektivisera. Som ett led i detta arbete ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur administrationen
kan effektiviseras genom att minska interna köp- och
sälj- samt beställar/utförarmodeller i kommunen.
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Kommunens kontaktcenter, som startades under 2018
för att öka kommunens tillgänglighet, kommer att
permanentas. På Kontaktcenter, som ligger i anslutning till kulturhuset Ängeln, kan invånare få hjälp
med olika kommunala tjänster samt konsumentvägledning.
Katrineholms kommun kraftsamlar också för att ta
ytterligare steg i arbetet kring digitalisering. Digitalisering sker både genom att utveckla nya e-tjänster
och genom att införa ny teknik som underlättar i
kommunens verksamheter. Inför 2019 ges samtliga

nämnder i fortsatt uppdrag att utveckla verksamheterna genom digitalisering och nya e-tjänster.
Inriktningen är att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska
lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för
invånarna och minska den interna administrationen.
För att öka tillgängligheten och effektiviteten ska
också arbetet med att övergå till e-arkiv startas upp
under 2019.
Kommunens nya webbplats lanseras vid årsskiftet.
Besökarnas behov och förväntningar står i fokus
för moderniseringen av webbplatsen, som har
omkring 1,5 miljoner besök per år.
I början av 2019 kommer ledamöter och ersättare
i kommunfullmäktige och de nya nämnderna att
erbjudas utbildning. Utbildningen syftar till att stötta
och underlätta för nytillträdda och redan etablerade
politiker i sitt uppdrag. Under våren ska också valet
till Europaparlamentet den 26 maj förberedas och
genomföras.
Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning
Den framtida kompetensförsörjningen är en av
kommunernas största utmaningar. Redan idag växer
konkurrensen gällande flera yrkesgrupper. Arbetet för
att säkra kompetensförsörjningen i kommunens verksamheter har högsta prioritet inför kommande år. God
arbetsmiljö, utvecklat ledarskap och professionell
rekrytering är viktiga förutsättningar för att Katrineholm ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.
Medarbetarskap, tydliga uppdrag och roller, delaktighet och stöd är andra faktor för en attraktiv arbetsplats. Kommunens satsning på utbildningstjänster för
att klara kompetensförsörjning och generationsväxling fortsätter även under 2019.
För att utveckla ledarskapet krävs ett sammanhållet
stöd samt ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med
att utveckla både nya och erfarna ledare i kommunen.
Ett led i att trygga tillgången till framtida ledare är att
ta till vara på och behålla talanger i kommunorganisationen genom ett trainee-program för framtida ledare.
Rekrytering är nära kopplat till bemanning. Vikarier
och visstidsanställda är en stor resurs för komptetensförsörjningen. En målsättning under 2019 är att
utveckla rutinerna för rekrytering och bemanning.
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Sjukfrånvaron i kommunen är fortfarande hög.
Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter med
utgångspunkt från det uppdrag som för ett år sedan
gavs till samtliga nämnder. Delmålet är att få ner den
totala sjukfrånvaron i Katrineholms kommun till
högst 6 procent under planperioden.
Kommunens friskvårdssatsning fortsätter under 2019.
Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa
har utvecklats och friskvårdsbidrag införts. I alla
förvaltningar finns nu hälsoinspiratörer med uppdrag
att bidra till arbetsglädje, engagemang och hälsofrämjande aktiviteter. Medel avsätts för kommungemensamma personalsociala aktiviteter även 2019.
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RÄKENSKAPER
Övergripande driftbudget 2019 med plan 2020-20211
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Ofördelade medel för ökade löner 2021
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
Statsbidrag för att minska segregation
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-12 529
-814 004
-213 414
-27 300
-10 490
-100 654
-68 970
-6 000
-37 354
-521
-99 825
-175 633
-57 263
-670 142
-28 741
0
-2 109 424
-8 403
0
0
78 186
-111 300
12 712
70 989
-59 059
1 476 980
569 387
62 861
11 236
27 300
0

-12 271
-838 787
-182 137
0
-10 570
-111 129
-57 439
-3 000
-37 638
-529
-102 617
-180 468
-62 543
-711 875
-32 020
0
-2 160 885
-23 070
0
0
91 245
-118 500
12 538
67 712
-67 825
1 507 147
615 405
63 790
11 236
18 075
5 000

-12 271
-851 351
-181 938
0
-10 570
-111 130
-57 239
-3 000
-37 638
-529
-102 617
-177 468
-58 543
-700 416
-32 020
0
-2 154 791
-43 923
-34 880
-615
93 496
-121 200
12 538
67 712
-61 949
1 556 977
636 356
63 790
11 236
10 850
5 000

-12 271
-862 689
-182 741
0
-10 570
-111 933
-57 239
-3 000
-37 638
-529
-102 617
-177 468
-58 543
-703 609
-32 020
-34 880
-2 205 005
-79 669
-37 530
-457
95 732
-130 900
12 538
67 712
-65 853
1 614 119
651 927
63 790
11 236
0
0

2 130 888
21 463
1,02%
21 092

2 182 754
21 869
1,00%
21 863

2 195 389
40 598
1,80%
22 571

2 202 645
-2 360
-0,10%
23 298

1

I plan 2020-2021 beaktas förändringar av löner, hyror, drifteffekt av föreslagna investeringar, pensionsprognos,
skatteintäkter enligt prognos från SKL och befolkningsprognos från SCB, avskrivningar i enlighet med flerårsplanen
i investeringsbudgeten, beräknad ökning av kapitalkostnader samt förändrade ramar avseende demografi. Tillfälliga
ramförstärkningar 2019 är bortjusterade 2020. I övrigt har inga övriga ramjusteringar gjorts för 2020 och 2021.
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Investeringsbudget 2019-2021
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Kat

Benämning

2019

2020

2021

KS/KLF

5 Bredband

KS/KLF

4 Utbyggnad trådlösa nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

4 Upphandling Ekonomisystem

4 000

KS/KLF

4 Möbler

200

KS/KLF

4 Arbetsmiljöåtgärder

250
16 950

2 500

2 500

Summa kommunledningsförvaltningen

10 000

KS/SBF

1 Tillgänglighetsåtgärder

100

100

100

KS/SBF

4 Övriga investeringar

100

200

200

KS/SBF

4 Focusområden miljömål

200

200

200

KS/SBF

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

300

500

500

KS/SBF

4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser

1 000

1 000

KS/SBF

5 Lövåsen/Sandbäcken

500

500

KS/SBF

5 Katrineholms Logistikcentrum

500

500

KS/SBF

5 Nya informationsplatser/skyltar

250

250

KS/SBF

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

500

500

KS/SBF

5 Aulaparken

500

1 000

KS/SBF

5 Belysning i centrum, parker, ljus i staden

300

300

KS/SBF

5 Bievägen, Norra stadsdelen

1 000

4 000

KS/SBF

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

4 000

KS/SBF

5 Drottninggatan

KS/SBF

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

500

500

KS/SBF

5 Gator, övrigt

300

500

500

KS/SBF

5 Nya Stråket

7 000

7 000

5 000

KS/SBF

5 Hastighetssäkring övergångsställen

KS/SBF

5 Infart Djulöområdet

KS/SBF

5 Infart P-hus Norr

KS/SBF

5 Nollvisionsåtgärder

KS/SBF

5 Ny park på Norr (Park 2030)

KS/SBF

5 Stensättersgatan

KS/SBF

5 Sveaparken

KS/SBF

5 Vasavägen

1 500

KS/SBF

5 Värmbolsvägen - Dalvägen

2 000

KS/SBF

5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen

KS/SBF

5 Resecentrum

KS/SBF

5 GC-väg Nävertorpsgatan

KS/SBF

5 GC-väg till Lokstallet

1 000

KS/SBF

5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan

1 250

KS/SBF

5 Kollektivtrafikåtgärder

KS/SBF

5 Åtgärder enligt GC-plan

KS/SBF

5 Östermalmsgatan GC-väg

KS/SBF

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

KS/SBF

5 Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö

KS/SBF

5 Aktivitetsparker i kransorterna

24 | Övergripande plan med budget 2019-2021 Katrineholms kommun

500

300

300

1 000

100

100

200

1 000

1 000

500
100

100

100

300

5 000
500

2 000

300

700

700
500

1 500

400

500

500

250

500

500

500

2 000
2 000
300

300

Nämnd

Kat

Benämning

2019

2020

2021

300

500

500

500

3 000

4 000

4 000

KS/SBF

5 Attraktiva gångstråk

KS/SBF

5 Duvestrand, park och bad

KS/SBF

5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen

KS/SBF

5 Temaparker

KS/SBF

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

500

KS/SBF

5 Belysning cykelbana Forssjö

1 100

KS/SBF

4 Begravningsplats husdjur

KS/SBF

6 Exploatering

15 000

18 000

20 000

KS/SBF

6 Exploatering Finntorp/Knorran

10 000

20 000

10 000

KS/SBF

6 Exploatering Lövåsen

20 000

10 000

10 000

KS/SBF

6 Markreserv

1 000
500

380

25 000

30 000

30 000

summa exploatering

70 000

78 000

70 000

summa samhällsbyggnadsförvaltningen

83 600

113 780

107 800

100 550

116 280

110 300

BIN

4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning

3 300

1 200

1 200

BIN

4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning

2 100

1 930

1 930

BIN

4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning

2 120

3 515

2 010

BIN

4 Gemensamma verksamheter

300

430

430

BIN

4 Förvaltningskontoret

50

50

50

BIN

4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd)

50

50

50

BIN

4 Upprustning idrottshallar

300

300

300

BIN

4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

500

500

500

BIN

4 Personalrum förskola/skola

500

500

500

BIN

4 1:1 satsning år 1-9

9 000

9 000

9 000

BIN

4 Teknisk utrustning förskolan

BIN

4 Inventarier ny skola 7-9

BIN

4 Inventarier ny skola f-6

Investeringsram kommunstyrelsen

28 300
12 300
18 970

17 475

56 570

4 Inventarier till lokaler

330

330

330

Investeringsram bildningsnämnden
VIAN

750

Investeringsram viadidaktnämnden

330

330

330

KULN

4 Konstnärlig utsmyckning

500

500

500

KULN

4 Konstinköp

300

300

300

KULN

4 Inventarier

500

500

500

KULN

4 Skyltsystem

200

KULN

4 Bibliotekshyllor

1 100

1 100

KULN

4 Kompletteringar Black Box

Investeringsram kulturnämnden
STN

4 Arbetsmiljöåtgärder

STN

4 Oförutsedda investeringar

STN

4 Rådmannen, processutrustning och inventarier

STN

4 Storköksutrustning

STN

700
1 500

3 100

2 400

500

500

500

1 000

1 000

1 000

500

500

1 000

1 000

4 Måltidsmiljö

300

600

STN

4 Städmaskiner entreprenad

300

300

300

STN

4 Städmaskiner mat och måltider

100

100

100

STN

4 Fordon och maskiner

3 000

4 500

4 500

STN

5 Upprustning grusbelagda gc-vägar

200

200

STN

5 Broåtgärder

500

500
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Nämnd

Kat

Benämning

STN

5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken

STN

5 Beläggningsytor

STN

2019

2020

2021

200

200

200

7 000

7 000

7 000

4 Motionsspår

350

700

700

STN

5 Belysning, LED-belysning och elarbeten

800

3 000

3 000

STN

1 Rötskade- och elbesiktning

STN

4 Friluftsbad

STN

1 Upprustning lekplatser, parkutrustning

STN

4 Automatbevattning park

STN

1 Växthuset, teknik och utrustning

STN

4 Trädprojekt

STN

4 Parker och grönytor

STN

1 Skydd och säkerhet äventyrsbad

STN

300
50

300

50

500

800

800
200

450

450

450

300

300

500

300

50

25

25

4 Sportutrustning Sportcentrum

500

500

500

STN

4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum

660

2 580

700

STN

4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum

150

150

150

STN

1 Anläggningar och fastigheter

3 630

STN

4 Anläggningar och fastigheter

2 000

STN

4 Övriga IP

STN

1 Backavallen konvertering och byggnation

STN

4 Teknik, Simhallen

200

STN

4 Nytt toppskikt friidrottsbanor

100

STN

4 Backavallen A-läktare exteriört

300

Investeringsram service- och tekniknämnden

300
2 400

600

26 840

26 105

21 475

SOCN

4 Möbler och inventarier

100

100

100

SOCN

4 Digitalisering - Utveckling/datorprogram

100

100

100

SOCN

1 Arbetsmiljö SOCN

600

600

600

Investeringsram socialnämnden

800

800

800

VON

1 Brandsäkerhet

800

800

800

VON

1 Arbetsmiljöåtgärder

400

400

400

VON

1 Person-/taklyftar, rullstolar

200

200

200

VON

1 Arbetstekniska hjälpmedel

150

150

150

VON

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

80

80

80

VON

4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården

VON

4 Lyftmotorer och laddare, Dufvegården

VON

4 Spolos, Dufvegården

VON

4 Diskdesinfektorer, Dufvegården

VON

4 Sängar och madrasser

200

200

200

VON

4 Ny teknik

400

400

400

VON

4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen

500

500

500

VON

4 Skogsbrynet, inventarier

500

VON

4 Hjälpmedel

350

350

350

VON

4 AC-anläggningar/ luftkonditionering

220
3 800

18 680

3 080

152 790

182 770

194 955

82 790

104 770

124 955

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden
Summa total
Summa total exkl exploatering
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14 000
400
1 000
200

Fastighetsinvesteringar 2019-2021
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Fastighetsinvesteringar KFAB
Förv

Objekt

2019

2020

2021

KFAB

Fastighetsbevarande åtgärder i div 200

4 350

6 800

7 400

KFAB

Parkeringshus Norr

KFAB

Brandstation

KFAB

Safirenhuset ventilation

55 000
20 000

KFAB Totalt

11 000

11 000

24 350

72 800

18 400

1 435

1 265

850

BIN

Utemiljö förskolor/skolor

BIN

Ljudabsorbenter och akustik

BIN

Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor

BIN

Ny högstadieskola Järven

230 500

BIN

Ny F-6 skola Norr

165 000

BIN

Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan

BIN

Skogsborgsskolan. Ny idrottshall

BIN

Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken

8 000

BIN

Tillbyggnad förskolan Karossen

8 550

BIN

Ny förskola Karamellen vid Östra skolan

8 700

550
3 385

3 500

FAST

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)

FAST

Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr

FAST Totalt
KULN

Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet

KULN

Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och äldreboende

96 115

401 300

2 400

1 500

1 500

800

800

2 400

1 500

1 500

4 038

2 500

3 800
3 800

STN

Återvinningsstationer på förskolor och skolor

1 000

STN

Ombyggnation och arbetsmiljö kök

1 700

STN

Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum.

9 000

STN

Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler
Nytt äldreboende Dufvegården

VON

Kylanläggningar

VON

Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid boenden

60 000

34 120

KULN Totalt

VON

4 950

30 000

BIN Totalt

STN Totalt

4 850

4 000
4 038

6 500

1 700

500

200

200

200

11 900

1 900

700

265 000
2 500

2 500

950

1 050

VON Totalt

3 450

268 550

Myndighetskrav

2019

2020

2021

FAST

Larm verksamhetslokaler

2 200

2 200

2 200

BIN

Ventilation skolor

500

500

STN

Fettavskiljare avlopp.

1 000

1 000

1 000

3 700

3 700

3 200

84 520

449 403

431 600

2020

2021

Myndighetskrav totalt
Div 200 totalt

Förv

Objekt

KULN

Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln

Div 100 totalt
Totalt div 200 + div 100

2019

0

2 500
0

2 500

0

84 520

451 903

431 600
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Energibesparande åtgärder KFAB
Förv

Objekt

2019

2020

2021

FAST

Miljö- och energibesparande åtgärder

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2020

2021

18 000

0

0

2019

2020

2021

Summa resultat av energibesparingar

Fastighetsinvesteringar KIAB
Förv

Objekt

2019

FAST

Övriga oförutsedda investeringar

3 000

FAST Totalt

3 000

SOCN

15 000

SOCN Totalt
Totalt

15 000

Fastighetsinvesteringar kommunens egna fastigheter
Förv

Objekt

KIAB

Stadsparken dränering

KIAB

Stadsparken tillbyggnad

KIAB

Stadsparken utomhusdisk
Tillgänglighet och RWC

285
2 800
250
1 000

KFAB

Gamla Vattentornet invändig trappa

KFAB

Glindrans gamla skola. Avloppsanläggning

300

KFAB

Akutbostäder förråd och lekplats

200

KFAB

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)

Division 600 totalt
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500

350

150

150

5 185

150

650

Resultaträkning
Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

580 981

1 418 894

1 563 076

1 558 102

1 544 489

-2 562 294

-3 458 835

-3 670 960

-3 723 915

-3 822 067

-64 917

-59 059

-67 825

-61 949

-65 853

-2 046 230

-2 099 000

-2 175 709

-2 227 761

-2 343 432

1 434 988

1 476 980

1 507 147

1 556 977

1 614 119

577 280

569 387

615 405

636 356

651 927

Kommunal fastighetsavgift

57 349

62 861

63 790

63 790

63 790

Finansiella intäkter

12 850

15 520

15 520

15 520

15 520

Finansiella kostnader

-3 451

-4 284

-4 284

-4 284

-4 284

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

32 785

21 463

21 869

40 598

-2 360

Extraordinära intäkter/kostnader

0

0

0

0

0

Periodiseringsfond och uppskjuten skatt

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

32 785

21 463

21 869

40 598

-2 360

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

20 696

21 092

21 863

22 571

23 298

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
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Balansräkning
Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

871 238
92 553
963 791

967 782
89 438
1 057 220

1 035 982
86 209
1 122 191

1 156 803
84 065
1 240 868

1 156 803
81 921
1 238 724

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

495 131

179 646

249 646

327 646

327 646

1 458 922

1 236 866

1 371 837

1 568 514

1 566 370

EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
SUMMA EGET KAPITAL

699 783
32 785
17 000
749 568

701 585
21 463
17 000
740 049

723 048
21 869
17 000
761 917

744 917
40 598
17 000
802 515

785 515
-2 360
17 000
800 155

AVSÄTTNINGAR

184 543

226 191

247 495

262 080

283 665

SKULDER

524 811

270 627

359 146

497 363

475 994

1 458 922

1 236 866

1 368 559

1 561 958

1 559 814

1 769 836
1 762 425
167

2 620 849
2 613 000
504

2 641 411
2 634 000
167

2 641 411
2 634 000
167

2 641 411
2 634 000
167

560 172
23 270

582 577
23 270

543 016
23 270

533 697
23 270

528 105
23 270

Belopp i tusentals kronor (tkr)
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER
Borgensförbindelser
därav kommunala bolag
borgen och förlustansvar egna hem
Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl
Skandia (inkl löneskatt)
Operationella leasingsavgifter
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Kassaflödesanalys
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

32 785
64 917
1 078
1251

21 464
59 059
16 310
0

21 869
67 825
21 305
0

40 598
61 949
14 584
0

-2 360
65 853
21 586
0

100 030

96 833

110 998

117 131

85 079

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 661
4 841
-22 851
105 681

0
0
0
96 833

0
0
0
110 998

0
0
0
117 131

0
0
0
85 079

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Investering- exploatering
Investering i pågående projekt
Ökning - av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 245
-68 806
0
-14 029
-43
-84 123

0
-122 640
-40 000
0
0
-162 640

0
-66 025
-70 000
0
0
-136 025

0
-104 770
-78 000
0
0
-182 770

0
-124 955
-70 000
0
0
-194 955

1 784

0

0

0

0

23 342
57 256
80 598

-65 807
80 598
14 791

-25 027
14 791
-10 236

-65 639
-10 236
-75 875

-109 876
-75 875
-185 751

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut
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SÄRSKILDA UPPDRAG
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta
arbetet med att utveckla verksamheterna genom
digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara
att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under
2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna
och minska den interna administrationen. Uppdraget
återrapporteras inom ramen för kommunens
delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att öka övergången till egen försörjning
bland kvinnor och män som har försörjningsstöd.
Utgångspunkten för uppdraget är den utredning som
genomförts för att stärka arbetsmarknadsperspektivet
i kommunens arbete med försörjningsstödstagare.
Uppdraget ska genomföras i samråd med näringslivschefen. En delrapport ska ges till kommunstyrelsen senast i juni 2019. Uppdraget återrapporteras också inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur
omfattningen av interna köp- och sälj- samt
beställar/utförarmodeller kan minskas i syfte att
effektivisera administrationen. I uppdraget ingår
att redogöra för befintliga köp- och sälj- samt
beställar/utförarmodeller mellan nämnder/
förvaltningar och att beskriva för- och nackdelar
med dessa. I uppdraget ingår också att ge förslag på
en mer effektiv hantering.
Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera
till kommunstyrelsen senast i mars 2019 inför
beredningen av planeringsdirektivet för 2020.
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Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda en
förändrad organisation för överförmyndaren.
Inriktningen är att en överförmyndarnämnd ska
startas den 1 januari 2021. I uppdraget ingår att
beakta eventuella förändringar i regelverket på
nationell nivå. Regeringen avser att tillsätta en
utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra
regler om gode män, förvaltare och andra
ställföreträdare. Kommunledningsförvaltningen ska
återrapportera till kommunstyrelsen senast i juni
2020. En delrapport ska lämnas till
kommunstyrelsen i september 2019.
Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera
rutiner för hantering av bidragsansökningar till
kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och
evenemangsbidrag. Uppdraget återrapporteras
inom ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.

BILAGOR
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2018-2020 (KF 2017-11-20,
§ 186). Alla belopp är i tusentals kronor.
Aktuell ram 2019 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning. Totala medel 2019 visar aktuell
ram 2019 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna.

Övergripande politisk ledning 2018
Tekniska justeringar
Riksdagsval 2018
EU-val
Justering sociala avgifter
Justering av politikerarvode
Hyreskompensation 2018
Justeringar under den politiska beredningen
Överförmyndaren
Utbildning nya förtroendevalda

Aktuell ram 2019
varav Kommunfullmäktige
varav Revision
varav Överförmyndaren
varav Valnämnden

Totala medel 2019
Bildningsnämnden 2018
Tekniska justeringar
Familjecentral
Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng 2017
Korrigering av hyra
Kapitaltjänstkostnader 2017
Kost/vaktmästeri omlastning lönekompensation 2018
Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018
Resursfördelningsmodell
Hyreskompensation 2018
Omfördelning pga nytt städavtal
Omfördelning pga nya livsmedelspriser
Löneuppräkning 2019
Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019

-12 529
931
-858
70
-177
-8
500
-200

-12 271
-4 952
-1 284
-5 123
-913

-12 271
-814 004
-2 000
-1 524
-123
291
-746
2 699
-9 102
-2 481
1 996
-1 050
-12 718
-26

-838 787
-838 787
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Kommunstyrelsen 2018
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2017
Förändring Välfärdsfonden
Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2018
Ökade kostnader kollektivtrafik
Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2019
Justering sociala avgifter
Justering Konsumentvägledning
Minskade kostnader pga skatteväxling region
Hyreskompensation 2018
Omfördelning pga nytt städavtal
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan
Arrangemangsbidrag KFV marknadsföring Katrineholmsgalan
Bidrag biljetter till Katrineholmsgalan
Bidrag pensionärsalliansen hyra gårdshuset
E-arkiv
Justering
Löneuppräkning 2019
Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen
Förändring Välfärdsfonden
KLC marknad
Justering kommunstyrelsens medel till förfogande
Kontaktcenter
Bussresor pensionärer sommar, engångsbelopp
Drifteffekt av investeringar

Aktuell ram 2019

-213 414
2 376
27 300
600
-1 282
-600
-70
-200
4 090
-3 735
29
-50
-50
-40
-12
-137
100
-1 318
-80
0
3 000
3 000
-1 000
-200
-445

-182 137

varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltning
varav Samhällsbyggnadsförvaltning
varav KLC avskrivning
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten
kapitalkostnadsintäkter

0
-10 570
-111 129
-53 679
-3 760
-3 000

Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter

-5 400
-600

Totala medel 2019
Kulturnämnden 2018
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2017
Hyreskompensation 2018
Omfördelning pga nytt städavtal
Hyresbidrag Eritreanska föreningen
Bidrag Katrineholms symfoniorkester
Bidrag till Katrineholms musikkår
Löneuppräkning 2019
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0

-188 137
-37 354
444
-79
-50
-83
-60
-24
-424

Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen

-8

Aktuell ram 2019

-37 638

Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs
Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs

Totala medel 2019
Bygg- och miljönämnden 2018
Tekniska justeringar
Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019
Service- och tekniknämnden 2018
Tekniska justeringar
Möbler och inventarier ny våning
Digitalisering - utveckling/datorprogram
Arbetsmiljöåtgärder
Ny teknik
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2017
Korrigering av hyra
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2018
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering PO 2018
Kapitaltjänstkostnader 2017
Justering Konsumentvägledning
Hyreskompensation 2018
PO justeringar från 2018
Omfördelning pga nytt städavtal
Löneuppräkning 2019
Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen
Hyresbidrag idrottenshus
Drifteffekter av föreslagna investeringar

-500
-2 000

-40 138
-521
-8

-529
-529
-99 825
80
100
100
35
2 156
123
1 042
-3 771
-244
200
-539
0
266
-2 119
-21
-252
53

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019

-102 617
-102 617

Socialnämnden 2018

-175 633

Tekniska justeringar
Möbler och inventarier ny våning
Digitalisering - utveckling/datorprogram
Arbetsmiljöåtgärder
Kapitaltjänstkostnader 2017
Omfördelning pga nytt städavtal
Löneuppräkning 2019
Justering av politikerarvode

-80
-100
-100
165
-77
-1 621
-22
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Justeringar under den politiska beredningen
Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019
Viadidaktnämnden 2018
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2017
Hyreskompensation 2018
Omfördelning pga nytt städavtal
Löneuppräkning 2019
Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen
Drifteffekt av investeringar
Medfinansiering yrkesvux 2019, tillfälliga medel
Resursförstärkning insatser egen försörjning, tillfälliga medel

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019
Vård- och omsorgsnämnden 2018
Tekniska justeringar
Ny teknik
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2017
Kapitaltjänstkostnader 2017
Serviceboende
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2018
Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018
Resursfördelningsmodell
Hyreskompensation 2018
Omfördelning pga nytt städavtal
Omfördelning pga nya livsmedelspriser
Löneuppräkning 2019
Justering av politikerarvode
Justeringar under den politiska beredningen
Drifteffekt föreslagna investeringar
Arbetskläder
Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019

Aktuell ram 2019
Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs
Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell

Totala medel 2019
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-3 000

-180 468
-180 468
-57 263
59
-90
-133
-915
-7
-195
-2 000
-2 000

-62 543
-62 543
-670 142
-35
-631
185
-4 614
-296
1 072
-6 135
-1 471
-376
-225
-10 096
-26
-85
-1 000
-18 000

-711 875
-2 000
-2 000

-715 875

Räddningstjänsten VSR 2018

-28 741

Tekniska justeringar
Hyresökning, ny brandstation
Justeringar under den politiska beredningen
Löneökning och friskvård

-2 672
-607

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019

-32 020
-32 020

Ofördelade medel till nämnder

0

Tekniska justeringar
Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell

0

Aktuell ram 2019
Totala medel 2019

0
0

FINANSIERING
Ökade kostnader för lokaler

-8 403

Hyreskompensation 2018
Ökade kostnader för verksamhetslokaler

8 403
-23 069

Aktuellt budgeterat belopp 2019

-23 070

Löneuppräkning

0

Justering av politikerarvoden
Justeringar under den politiska beredningen
Uppdaterat antagande om löneökning till 2,0 %
Löneuppräkning 2019, fördelning nämnder

0
-29 321
29 321

Aktuellt budgeterat belopp 2019

0

Drifteffekt av föreslagna investeringar

0

Drifteffekt av föreslagna investeringar

0

Aktuellt budgeterat belopp 2019

0

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld
Förändring PO och semesterlöneskuld

Aktuellt budgeterat belopp 2019
Pensioner
Effekt av uppdaterad prognos per 2018-08-31

Aktuellt budgeterat belopp 2019
Intäkter Viadidakt Vingåker
Uppdatering av underlaget

Aktuellt budgeterat belopp 2019

78 186
13 059

91 245
-111 300
-7 200

-118 500
12 712
-174

12 538
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Kapitalkostnadsintäkter
Uppdatering av underlaget

Aktuellt budgeterat belopp 2019
Avskrivningar

70 989
-3 277

67 712
-59 059

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:
2018 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under
2019
Planerade investeringar under 2019
Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det
sättet sprids avskrivningskostnaderna.
Tekniska justeringar
Justering enligt underlag

Aktuellt budgeterat belopp 2019
Skatteintäkter och utjämning
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) september 2018 och 34 350 invånare.
Minskade kostnader pga skatteväxling region

Aktuellt budgeterat belopp 2019
Finansiering, utdelningar mm
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader,
momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för
aktivering av bidraget till Citybanan
Tekniska justeringar
Skatteväxling

-8 766

-67 825
2 109 227
77 114
0

2 186 342
11 236

0

Aktuellt budgeterat belopp 2019

11 236

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt
budgetproposition

27 300

Justering enligt flerårsplan

Aktuellt budgeterat belopp 2019
Statsbidrag för minskad segregation
Justering enligt flerårsplan

Aktuellt budgeterat belopp 2019
God ekonomisk hushållning
I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och
statsbidrag.
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-9 225

18 075
0
5 000

5 000
21 863

Bilaga 2: Tillfälliga ramförstärkningar 2019
Under 2019 förstärks vissa nämnders ramar tillfälligt. Satsningarna påverkar inte nämndernas ramar 2020.
Alla belopp är i tusentals kronor.
Vård- och omsorgsnämnden, tillfällig resursförstärkning

18 000

Viadidaktnämnden, medfinansiering yrkesvux

2 000

Viadidaktnämnden, resursförstärkning insatser för ökad egen försörjning (statsbidrag segregation)

2 000

Socialnämnden, resursförstärkning insatser för ökad egen försörjning (statsbidrag segregation)

3 000

Kommunstyrelsen, extra kollektivtrafik

200

Summa

25 200

Bilaga 3: Fonderade medel
Fonderade medel

Belopp
(mnkr)

RUR

17,0

Integrationsfonden

35,4

Nämnd

Avser

varav beslut i budget 2019

2,0 VON

Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs

varav beslut i budget 2019

2,0 VON

Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell

varav beslut i budget 2019

0,5 KULN

Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs

varav beslut i budget 2019

2,0 KULN

Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs

varav beslut i budget 2019

5,4 KS

Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster

0,6 KS

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter

varav beslut i budget 2019
Tillväxtfrämjande medel

26,2

Totalt

78,6
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Bilaga 4: Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall
2017

Utfall
jan-jun
2018

Prognos
2018

Prognos
2019

Antal leverantörsfakturor

77 122

45 957

75 000

75 000

Antal lönespecifikationer

68 364

46 707

69 000

70 100

Volymmått

större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018
och framåt. Även antalet elever i gymnasieskolan
beräknas öka något under 2019. Katrineholms
gymnasieskola påverkas även av antalet elever till
och från andra kommuner. Dessa grupper beräknas
vara oförändrade de kommande åren.
Bygg- och miljönämnden

Antal fullvärdiga
e-tjänster

Nytt
mått

Antal ärenden hos
konsumentvägledningen

130

82

200

200

Antal företagsbesök
enligt näringslivsrådets
samverkansprogram

102

20

100

100

Volymmått

Antalet lönespecifikationer ökar på grund av en
ökning av antalet anställda inom kommunen.
Ett nytt volymmått avseende antal e-tjänster i
kommunens e-tjänstportal läggs till. Prognosen för
2019 är en ökning med 50 fullvärdiga e-tjänster.
Antalet företagsbesök minskade under första halvåret
2018, rekrytering av näringslivschef har genomförts
under året.
Bildningsnämnden

272

165

300

290

Antal strandskyddsärenden

28

11

15

15

Antal anmälningsärenden,
icke lovpliktiga åtgärder

125

72

140

140

7

1

5

4

Antal antagna detaljplaner

10

3

8

7

Tillsynsuppdrag miljöskydd

94

54

100

160

Antal ansökningar om
förhandsbesked om bygglov

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

79

95

115

100

Tillsynsuppdrag livsmedel

305

145

289

289

Inkomna
avloppsansökningar

131

70

200

200

1 633

1 369

2 200

2 200

Antal miljö- och
hälsoskyddsärenden totalt

Vår

Höst

Vår

Höst

Antal barn i förskola
inkl. pedagogisk
omsorg

1 865

1 810

1 958

1 917

1 965

Antal elever i
grundskola

3 873

3 831

3 882

3 891

4 022

Personalförstärkning har gjorts för att klara trycket
som råder inom plan- och byggområdet. Den främsta
orsaken till det relativt stora antalet tillsynsuppdrag
gällande hälsoskydd är handläggning av många
radonärenden under våren.

96

91

90

90

ingår
ovan

Kultur- och turismnämnden

Antal barn i fritidshem

1 321

1 428

1 319

1 379

1 350

Antal elever i
gymnasieskolan

1 172

1 221

1 208

1 214

1 285

35

37

39

39

ingår
ovan

Antal barn i
kulturskolans
verksamhet
(ämneskurs)

651

645

689

700

700

Antal pågående
ärenden inom
Elevhälsan

793

829

960

1 000

1 000

31

27

32

29

31

Volymmått

Antal elever i
grundsärskola

Antal elever i
gymnasiesärskolan

Antal barn inskrivna i
omsorg på obekväm
tid
Antal elever som
deltar i modersmålsundervisning

Prognos
2018

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2018
2019
2018

Prognos
2019
enligt
SCB

Utfall 2017

Utfall
2018

Antal inkomna
bygglovsansökningar

Utfall
2017

Volymmått
Arrangemangsbidrag,
beviljade

674

696

700

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2018
2019
2018

28

16

30

30

5

11

15

15

265 889

126 255

280 000

260 000

Besök på Kulturhusets
konstutställningar

22 249

9 334

23 000

23 000

Utlån av e-media

11 951

4 648

10 000

11 000

6,4

2,8

6,0

6,0

varav lån per invånare på
huvudbiblioteket

60%

59%

59%

60%

varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial

40%

41%

41%

40%

52 627

37 545

55 000

60 000

Ungdomsbidrag Snabba
stålar, beviljade
Antal besökare i
Kulturhuset

665

Utfall
2017

Utlån per invånare

700

Volymerna för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn som kommunen
har betalningsansvar för.

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre
takt 2019 än tidigare. Antalet elever i grundskolan
kommer fortsätta att öka 2019, vilket är en naturlig
följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa
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Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet

Antalet besök i Kulturhuset Ängeln visar en nedåtgående trend, vilket bland annat förklaras av att den
digitala servicen hela tiden utvecklas och erbjuder
fler möjligheter att ta del av biblioteksservice online.

E-boksutlånen har under 2018 inte ökat i samma takt
som tidigare. På grund av en förändrad teknisk
lösning hos leverantören saknas säkra uppgifter om
antalet Bibblix-lån under maj och juni 2018.
Service- och tekniknämnden
Volymmått

Utfall
2017

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2018
2019
2018

Antal besökare i simhallen

127 734

76 807

97 000

100 000

Antal deltagare vid
arrangemang/läger inom
Sportcentrum

124 771

50 025

150 000

150 000

Antal avtal med föreningar

Socialnämnden
Volymmått

Utfall
2017

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2018
2019
2018

Antal hushåll som beviljats
ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad

643

595

600

550

Antal ensamkommande barn
och unga

156

68

70

50

Antal utnyttjade vårddygn i
familjehem,
ensamkommande barn och
unga

21 822

6 699

13 000

11 100

Antal utnyttjade vårddygn i
stödboende/HVB,
ensamkommande barn och
unga

16 819

2 848

6 000

5 100

Antal utnyttjade vårddygn i
familjehem, barn och unga
exkl ensamkommande

21 018

11 361

20 000

22 000

Antal utnyttjade vårddygn på
institution, barn och unga
exkl ensamkommande

4 060

3 465

7 000

7 000

65

67

67

70

45 780

20 000

40 000

40 000

Drift/underhåll av kilometer
GC-vägar

23,2

23,2

23,2

23,2

Drift/underhåll av kilometer
gatuvägar

168,1

168,1

168,1

168,1

Antal lunchportioner
förskola

257 512

154 181

260 000

280 000

Antal utnyttjade vårddygn på
institution, vuxna

7 387

3 619

7 000

7 000

Antal lunchportioner
grundskola

634 057

244 174

670 000

670 000

Antal utnyttjade vårddygn på
Vårnäs, öppet intag

1 225

465

1 000

1 100

Antal lunchportioner
Duveholmsgymnasiet och
KTC

152 748

75 101

170 000

170 000

Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/
kontaktpersoner

84

52

100

100

Antal dagsportioner
särskilt boende för äldre

126 062

65 828

130 000

130 000

Antal ärenden spelmissbruk

Antal portioner matlåda
äldreomsorg

41 442

21 698

45 000

45 000

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

Nytt mått

Antal kvinnofridsärenden

110

58

100

120

Antal sociala kontrakt

103

101

120

120

28

32

30

35

Antal inkommande samtal
per dag i växeln

754

816

816

705

Antal stadigvarande
serveringstillstånd

Antal bilar inom
bilsamordningen

115

121

110

130

Antal inkomna
aktualiseringar

3 617

2 527

5 000

5 000

Antal startade utredningar

1 679

1 058

2 200

2 200

Antal avslutade utredningar

1 836

968

2 000

2 000

Antal pågående utredningar

2 196

1 402

2 500

3 000

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt på
grund av renoveringen av den stora simbassängen.
Det är osäkert hur länge bassängen kommer vara
stängd. Prognoserna för antal besökare justerats ner
både för 2018 och 2019.
Kommunens bilpark har ökat och ligger över
prognosen för 2018. Ökningen kan vara temporär
men prognosen för 2019 är en fortsatt ökning.

De största förändringarna är nedgången av antalet
ensamkommande barn och unga samt minskningen
av antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd.
Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med
spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen, vilket innebär att kommuner och
landsting ska förebygga spelproblem och erbjuda stöd
och behandling till personer som har allvarliga
problem med spel om pengar. Antal ärenden
spelmissbruk läggs därför till som nytt volymmått.
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Viadidaktnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
2017

Utfall janjun 2018

Producerade
verksamhetspoäng
gymnasial nivå

253 000

244 800

Producerade
verksamhetspoäng
grundläggande nivå

187 500

92 500

190 000

200 000

2 280

2 010

2 200

2 500

Antal studerande inom
svenska för invandrare,
sfi, genomsnitt per
månad

560
52 % kv,
48 % män

639
58 % kv,
42 % män

600

550

Antal studerande inom
samhällsorientering,
genomsnitt per månad

306
48 % kv,
52 % män

297
54 % kv,
46 % män

300

300

Antal studenter som i
sina eftergymnasiala
studier använder lokaler
och service vid lärcenter
Campus Viadidakt

Nytt mått

135
76 % kv,
24 % män

140

Antal mottagna
ungdomar som faller
under aktivitetsansvaret

149
43 % kv,
57 % män

121
52 % kv,
48 % män

150

150

Antal brukare med daglig
verksamhet inom LSS per
månad

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen

244
50 % kv,
50 % män

180
45 % kv,
55 % män

300

300

Beviljade timmar boendestöd
per månad

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av
Arbetsförmedlingen

267
51 % kv,
49 % män

132
51 % kv,
49 % män

200

200

Antal ungdomar 16-25
år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

90
48 % kv,
52 % män

86
42 % kv,
58 % män

110

110

Antal feriearbetare i
Katrineholm

275
51 % kv,
49 % män

267
52 % kv,
48 % män

310

310

Volymmått

Producerade
verksamhetspoäng
särskild utbildning för
vuxna

Prognos Prognos
2018
2019
275 000

Volymmått

Utfall
2017

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2018
2019
2018

285 000
Utförda hemtjänsttimmar per
månad, intern regi

15 040

15 402

15 500

15 400

Utförda hemtjänsttimmar per
månad, extern regi

5 574

5 676

6 100

6 150

Personlig assistans beviljad
enligt socialförsäkringsbalken,
enbart de 20 första timmarna
per vecka, internt utförd

8 988

7 475

8 500

8 500

Personlig assistans beviljad
enligt socialförsäkringsbalken,
enbart de 20 första timmarna
per vecka, externt utförd

13 286

12 000

12 500

12 500

Personlig assistans enligt LSS,
internt utförd

578

718

720

750

Personlig assistans enligt LSS,
externt utförd

4 968

5 752

5 800

5 850

Belagda platser på LSSboende

131

136

136

142

Externa placeringar LSS

6

5

5

5

216

235

240

250

1 423

1 361

1 400

1 450

150

Volymmått avser genomsnittliga volymer (antal) per månad under
respektive år och period.

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt
utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas
heltidsstudier för en elev.

Under det första halvåret 2018 har verksamhetsvolymerna inom sfi och gymnasial vuxenutbildning
fortsatt att öka. För gymnasial vuxenutbildning
förväntas en ökning även nästa år. För sfi görs
bedömningen att de senaste årens tillströmning är på
väg att kulminera, till följd av den minskning av
antalet asylärenden som skett efter 2015. Inom
grundläggande vuxenutbildning har volymerna
minskat något under året och prognosen för 2018 har
därför reviderats. Bedömningen är dock att det
kommer att vara fortsatt stora volymer inom
grundläggande vuxenutbildning även 2019.
Antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier
använder lokaler och service vid lärcenter Campus
Viadidakt bedöms öka 2019.
Antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har hittills
minskat något under 2018, framförallt när det gäller
deltagare från Arbetsförmedlingen. Prognosen för
2018 har därför justerats ned något.
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Den uppåtgående trenden för utförda timmar inom
extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer
väljer privat hemtjänst. Viss ökning inom intern hemtjänst kan härledas till riktlinjen för trygg samverkan
och effektiv utskrivning, vilket ger kortare ställtider
att starta upp insatser.
För personlig assistans enligt LSS ökar utförda
timmar i både intern och extern regi.

Attraktionskraft & kompetensförsörjning
Ett starkare Katrineholm
Övergripande plan med budget 2019-2021
Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

Förutsättningar för budgetarbetet
•
•

•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt förväntas, ca 250 nya invånare per år
Från 2020 kommer kommunens kostnader öka till följd av
volymökningar och investeringar i bland annat nya förskolor, skolor
och äldreboende
Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag 2019
Långsiktighet i planeringen är avgörande för att säkerställa en
hållbar ekonomi över tid
Det är av stor vikt att hålla i ekonomin och effektivisera nu, för att ha
rätt utgångsläge när volym-/kostnadsökningarna kommer
Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar
kostnader längre fram

Ny mandatperiod
Kommunplan 2015-2018
• Tillväxt, jobb och egen försörjning
• Attraktiva boende- och livsmiljöer
• Utbildning
• Omsorg och trygghet
• Kultur, idrott och fritid
• Hållbar miljö
• Ekonomi och organisation

Kommunplan 2019-2022
• Baseras på majoritetens valprogram
• Fastställs av kommunfullmäktige i
januari 2019
• Kommer innehålla resultatmål för
mandatperioden (därför finns inga
resultatmål i övergripande plan med
budget)

TILLVÄXT, JOBB OCH
EGEN FÖRSÖRJNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt
Ytterligare satsningar för god mark- och planberedskap för bostäder,
företagsetableringar och verksamhetslokaler
Offensivt arbete för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat
Satsning på utbyggnad av fiberbaserat bredband, 50 mnkr under 5 år
Obligatorisk prao införs på högstadiet
Feriejobb för alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet,
2,5 mnkr
Flera samarbeten och projekt för att främja nyanländas etablering på
arbetsmarknaden
Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att öka övergången
till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd,
5 mnkr genom statsbidrag

ATTRAKTIVA BOENDEOCH LIVSMILJÖER

Attraktiva boende- och livsmiljöer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nya stråket, 7 mnkr
Drottninggatan, 1 mnkr
Beläggningsytor, 7 mnkr
Stadsparken, tillbyggnad till restaurangen, offentlig toalett mm, 4,3 mnkr
Sveaparken, 5 mnkr under två år
Fortsatt satsning på trädgårdsstaden och naturmiljöer: övriga parker,
lekplatser, friluftsbad och grönytor, ca 1,2 mnkr
Belysningsåtgärder, 0,3 mnkr
Offentlig konst, 0,8 mnkr
Satsning på fria bussresor för pensionärer även sommaren 2019, 0,2 mnkr
Nytt parkeringshus på Norr
Masterplan för norra stadsdelen
Digitalisering och e-tjänster för plan- och bygglovshantering

UTBILDNING

Utbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt intensivt arbete för att ytterligare höja skolresultaten och för ökad
trygghet och studiero
Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad
resursfördelningsmodell, 9,1 mnkr
Drift familjecentral, 2 mnkr
Utbyggnation av förskolan (Karossen, Karamellen och Junibacken),
totalt 41 mnkr + inventarier och utrustning
Om-/tillbyggnation av Sandbäcksskolan, 63,5 mnkr under 2 år
Två nya grundskolor
Fortsatt satsning på upprustning av utemiljön skolor/förskolor, 1,4 mnkr
Allaktivitetsplaner vid två skolor, 1,6 mnkr under 2 år
Fortsatt satsning på digitala verktyg 1:1, 9 mnkr per år
Personalrum förskola/skola, 0,5 mnkr per år
Larm verksamhetslokaler, 2,2 mnkr per år
Medfinansiering yrkesvux, 2 mnkr

OMSORG OCH TRYGGHET

Omsorg och trygghet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad
resursfördelningsmodell, 8,1 mnkr
Tillfällig förstärkning vård- och omsorgsnämnden, 18 mnkr
Arbetskläder vård- och omsorg, 1 mnkr
Bibehållen habiliteringsersättning om statliga medel ej tillförs, 2 mnkr
Nytt äldreboende Dufvegården med 96 platser
Omvandling av vårdboendeplatser till demensplatser
Kylanläggningar samt luftkonditionering, 5 mnkr under 2 år
Om- och tillbyggnad samt utemiljöer vård och omsorg, 2 mnkr under 2 år
Färdigställande av servicebostad i kvarteret Hästen
Färdigställande av socialpsykiatrins lokaler för Skogsbrynet
Planering för ytterligare en gruppbostad
Ny brandstation klar februari 2019
Fortsatt arbete med social insatsgrupp för ungdomar
Fler övervakningskameror och beredskap för ordningsvakter

KULTUR, IDROTT O
FRIT

Kultur, idrott och fritid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportcentrum renovering av simhallen, 8,5 mnkr
Sportcentrum hinderbana, 1 mnkr under 2 år
Backavallen projektering byte av kylsystem och byggnation, 2 mnkr
Sportcentrum övriga investeringar, ca 2 mnkr
Aktivitetsparker i Sköldinge och Forssjö, 0,6 mnkr under 2 år
Upprustning övriga idrottsplatser, 0,3 mnkr
Upprustning av motionsspår och friluftsbad, 0,4 mnkr
Lyckliga gatorna, 2,0 mnkr
Ungdomsverksamhet kulturnämnden, 0,5 mnkr
Kodlås på uthyrningslokaler
Hyresbidrag för Idrottens hus
Höjda bidrag till symfoniorkestern och musikkåren
Fortsatt arbete kring folkhälsa och ANDT

HÅLLBAR MILJÖ

Hållbar miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flera miljöprojekt med statligt stöd
Kommunen deltar i Fossilfritt Sverige
Miljö- och energibesparande åtgärder KFAB, 2 mnkr
Mer solenergi i samband med takunderhåll
Fortsatt utbyte till LED i gatubelysningen
Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp
Sjöreningsprojekt Öljaren
Utredning förbättrad dagvattenhantering
Satsning på återvinningsstationer vid förskolor och skolor, 1 mnkr per år
Handlingsplan mot nedskräpning
Fortsatta diskussioner med FTI om miljön kring återvinningsstationerna
Fortsatt höga ambitioner när det gäller klimatsmart mat och minskat
matsvinn

EKONOMI OCH
ORGANISATION

Ekonomi och organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt uppdrag till alla nämnder att digitalisera och utveckla nya e-tjänster
Kontaktcenter permanentas, 1 mnkr
Ny webbplats lanseras
Nätverksinvesteringar och trådlösa nätverk, 2,5 mnkr
Nytt ekonomisystem, 4 mnkr
Uppdrag att effektivisera administrationen genom att minska interna köpoch sälj- samt beställar/utförarmodeller
Fortsatt satsning på utbildningstjänster för kompetensförsörjning och
generationsväxling, 5,4 mnkr
Investeringar i arbetsmiljöåtgärder, ca 2 mnkr
Kommunövergripande personalsociala aktiviteter, 0,6 mnkr

Särskilda uppdrag
Fortsatt utveckling av verksamheterna genom digitalisering och nya
e-tjänster, med målsättningen att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska tas
fram under 2019 (samtliga nämnder)
Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har
försörjningsstöd (socialnämnden och viadidaktnämnden)
Föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt
beställar/utförar-modeller kan minskas i syfte att effektivisera
administrationen (kommunstyrelsen)
Utreda förändrad organisation för överförmyndaren (kommunstyrelsen)

•

•
•

•

Kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2019
•
•
•

Kompetensförsörjning
Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden
och vård- och omsorgsnämnden)

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg‐ och miljönämnden
Service‐ och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård‐ och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Ofördelade medel för ökade löner 2021
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO‐påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt‐Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
Statsbidrag för att minska segregation
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Belopp i tkr

Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
TOTALT

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

‐12 529
‐814 004
‐213 414
‐27 300
‐10 490
‐100 654
‐68 970
‐6 000
‐37 354
‐521
‐99 825
‐175 633
‐57 263
‐670 142
‐28 741
0
‐2 109 424
‐8 403
0
0
78 186
‐111 300
12 712
70 989
‐59 059
1 476 980
569 387
62 861
11 236
27 300
0
2 130 888

‐12 271
‐838 787
‐182 137
0
‐10 570
‐111 129
‐57 439
‐3 000
‐37 638
‐529
‐102 617
‐180 468
‐62 543
‐711 875
‐32 020
0
‐2 160 885
‐23 070
0
0
91 245
‐118 500
12 538
67 712
‐67 825
1 507 147
615 405
63 790
11 236
18 075
5 000
2 182 754

‐12 271
‐851 351
‐181 938
0
‐10 570
‐111 130
‐57 239
‐3 000
‐37 638
‐529
‐102 617
‐177 468
‐58 543
‐700 416
‐32 020
0
‐2 154 791
‐43 923
‐34 880
‐615
93 496
‐121 200
12 538
67 712
‐61 949
1 556 977
636 356
63 790
11 236
10 850
5 000
2 195 389

‐12 271
‐862 689
‐182 741
0
‐10 570
‐111 933
‐57 239
‐3 000
‐37 638
‐529
‐102 617
‐177 468
‐58 543
‐703 609
‐32 020
‐34 880
‐2 205 005
‐79 669
‐37 530
‐457
95 732
‐130 900
12 538
67 712
‐65 853
1 614 119
651 927
63 790
11 236
0
0
2 202 645

21 463

21 869

40 598

‐2 360

1,02%

1,00%

1,80%

‐0,10%

21 092

21 863

22 571

23 298

Skillnad
jämfört med
Medel 2019
2018
12 271
838 787
188 137
40 138
529
102 617
180 468
62 543
715 875
32 020
2 173 385

-258
19 783
-9 902
2 009
8
2 592
1 835
3 280
35 734
3 279
58 361

Investeringar och exploateringar
under 2019
Verksamhetsinvesteringar

52 mnkr

Investeringar i infrastruktur och parker

31 mnkr

Fastighetsinvesteringar

90 mnkr

Exploateringar

70 mnkr

Resultat och skattesats 2019
Budgeterat resultat

21,9 mnkr

KS medel till förfogande

3,0 mnkr

Skattesats, sänkt med 6 öre

22,12 kr

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 350 invånare

Resurser att tillgå utöver budgeten
Öronmärkta medel från tidigare års resultat

26,2 mnkr

Integrationsfonden

35,4 mnkr

Resultatutjämningsreserv (RUR)

17,0 mnkr

Katrineholm
Läge för liv & lust

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

Katrineholm
Läge för liv & lust

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

Foto: Hanna Maxstad
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Vår handläggare
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Er beteckning

Sara Eresund

Kommunstyrelsen

Grönplan Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
granskningsutlåtande, daterad 24 oktober 2018, där inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats efter granskningen av Grönplan Katrineholms
stad.
2. Vidare föreslås att kommunfullmäktige antar förslag till Grönplan Katrineholms
stad, daterad 2018-10-24 som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030
Katrineholms kommun – del staden.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och större
parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna tätbebyggd,
och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till rekreationsvänlig
natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och förtätas i förhållandevis
hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga bort gröna miljöer som är
värdefulla för Katrineholmare, djur och växter. Grönplanen är ett vägledande
dokument som ska fungera som stöd för en hållbar utveckling av Katrineholms stad
och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge en samlad bild över den
grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och omkring staden och att ange
en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden. Grönplanen
behandlar både grönstrukturens ekologiska och rekreativa värden. Den anger vision,
mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda arbetet mot en stärkt grönstruktur.
Ärendets handlingar



Grönplan Katrineholms stad, antagandehandling, daterad 2018-10-24
Granskningsutlåtande, daterad 2018-10-24

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Grönplan för
Katrineholms stad. Grönplanen hanteras som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan
2030 – del staden. Grönplanen ger en översiktlig bild av stadens grönstruktur; av de
offentliga gröna miljöerna, parkerna och naturen i och omkring staden, och hur den
kan utvecklas till år 2030. Grönplanen är ett vägledande inriktnings-och
planeringsdokument.
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Syfte
När Katrineholms stad växer ökar behovet av att kartlägga värdefulla gröna miljöer
och ta fram en strategi för hur de kan bidra ännu mer till den växande stadens
attraktivitet och hållbarhet.
Syftet med Grönplanen är att ge en samlad bild över den grönstruktur som natur och
parker bildar i och omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas
på ett hållbart sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska
och rekreativa värden. Den är långsiktig och avsedd att fungera som ett planeringsstöd
vid utvecklingen av staden och vid investeringar och skötsel av stadens grönska.
Processen
Beslutet om att ta fram grönstrukturplan togs den 17 november 2014, i samband med
antagandet av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden (se sidan 74).
Projektet är delvis finansierat med statliga medel för naturvårdssatsningar (s.k. LONAbidrag). Ekologigruppen har upphandlats för att genomföra arbetet.
Grönplanen bygger på en kartläggning av grönområdenas sociala och rekreativa
värden (baserad på intervjuer med och enkäter till katrineholmsbor, en s.k.
sociotopkartering) och en inventering av naturvärdena, ekologiskt sett.
Förslaget av Grönplan Katrineholms stad var ute på samråd under tidsperioden 14
december 2017 till 28 februari 2018. Under samrådet inkom 22 yttranden varav sex
utan erinran.
Planförslaget har därefter skickats ut för granskning under tidsperioden 5 juli - 6
september 2018. Under granskningen inkom åtta yttranden varav fem utan erinran.
Tidplan
Planen beräknas antas av kommunfullmäktige i december 2018.
Förvaltningens bedömning
Ärendet har förankrats och granskats internt på tjänstemannanivå under arbetets gång.
Förvaltningen anser att planen kan tas upp för antagande.

Stefan Jansson
Förvaltningschef

Sara Eresund
Plansamordnare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Inledning
Parker, grönområden, naturområden, stränder
och vattendrag är viktiga delar i en stad. I
Katrineholm stad finns en stor variation av
gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och
aktivitet. Denna grönplan har tagits fram för
att fastställa mål och planeringsriktlinjer för
Katrineholms gröna miljöer. Planen fungerar som
ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 - del
staden.
Grönplanen består av flera delar och kapitel.
Efter en genomgång av planens bakgrund och
varför grönstrukturplanering är viktig beskrivs
hur grönplanen kopplar till styrdokument och
riktlinjer på internationell, nationell, regional och
kommunal nivå. Vidare presenteras hur ekologisk
kompensation och ett ekosystemperspektiv kan
användas i den kommunala planeringen. Därefter
följer vision, mål och planeringsinriktningar
för grönplanen, följt av en nulägesbeskrivning
och analys av Katrineholms ekologiska och
rekreativa värden och av stadens gröna
karaktärer. För att konkretisera hur mål och
planeringsriktlinjer kan implementeras har
utvecklingsåtgärder tagits fram för de olika
delarna av Katrineholm stad.

Bakgrund
I Översiktsplan 2030 - del staden
(Kommunfullmäktige 2014-11-17) finns
uppdraget att ta fram en grönplan för
Katrineholm. Grönplanen ska fungera som
ett planeringsunderlag för att identifiera
utvecklingsstrategier för staden. Planen ska
även vara ett verktyg för att skapa ett hållbart
samhälle där hänsyn tas till både ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter.
Arbetet med en grönplan påbörjades under 2015
med en naturvärdesinventering (Sweco, 2015
med underkonsult Janne Elmhag från Adoxa
naturvård) och senare en sociotopkatering
(Ekologigruppen, 2016a). Dessa båda karteringar

ligger till grund för dokumentet “Underlag för
Katrineholm stads grönplan” som togs fram
av Ekologigruppen i maj 2016. Kartorna från
inventeringarna finns på sida 8 i detta dokument.
Grönplanen har tagits fram av Ekologigruppen
tillsammans med tjänstepersoner på kommunen.
Arbetet inleddes i februari 2017 med ett
startmöte och workshop har hållits med
tjänstepersoner i kommunen - april 2017 - och
politiker och tjänstepersoner i maj 2017.
Planen ska följas upp och aktualitetsprövas
samtidigt som översiktsplanen. För att
grönplanen ska användas aktivt vid planering,
investeringar och skötsel kommer relevanta
mål och planeringsriktlinjer att följas upp och
beskrivas bl a i alla behovsbedömningar enligt
MKB-förordningen 4 § och i planbeskrivningar
för detaljplaner. I planbeskrivningarna beskrivs
även vilka kompensationsåtgärder som planen
medför.

Varför grönstrukturplanera?
Tillgång till grönområden har stor betydelse för
människans livskvalitet och ger förutsättningar
för en god hälsa hos befolkningen. Att vistas
i naturen ger tydliga hälsoeffekter och har
visat sig positivt för både den fysiska och
den psykiska hälsan. Genom vistelser i gröna
miljöer möjliggörs ökad fysisk aktivitet,
stressnivåer minskar, koncentrationsförmågan
ökar och kroppen får tillfälle att återhämta sig.
Grönområden är också viktiga mötesplatser i
det offentliga rummet. De kan främja socialt
deltagande och interaktion mellan människor
(Boverket, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2009;
WHO, 2016).
Naturen levererar en rad tjänster som vi
människor, både medvetet och omedvetet, drar
nytta av varje dag, så kallade ekosystemtjänster.
Den biologiska mångfalden av växter, djur och
gröna miljöer är i själva verket grunden till vår
välfärd och de gröna miljöerna ger en attraktiv
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stad att bo i och besöka. Det finns därför en stor
samhällsnytta i att planera grönt, vilket i sin tur
ger ekonomisk vinning.

Vad är grönstruktur?
Begreppet grönstruktur, eller grön infrastruktur, innefattar
all mark som inte är hårdgjord, från välskött park till na-

Med god planering kan man optimera
grönstrukturen, som till exempel genom att
skapa mångfunktionella ytor, det vill säga
skapa och kombinera många olika värden
och funktioner på en och samma yta. En
mångfunktionell grönyta servar oss med flera
olika ekosystemtjänster och kan till exempel
samtidigt som den ger rum för rekreation och
vila, även dämpa buller, rena luft och vatten,
fördröja dagvatten och fungera som livsrum för
olika växter och djur. Genom kartläggningar av
grönstrukturen får man en bild av vilka områden
som har många eller unika och omistliga
funktioner.

turområde, trädgårdar, kyrkogårdar, ängs- och betesmarker, alla vattenmiljöer samt alléer och liknande linjära
element som kan fungera som sammanlänkande gröna
stråk mellan områden och målpunkter. I en god planerad
grönstruktur strävar man efter att de gröna ytorna ska
hålla en hög kvalitet. Här ska både människor, djur och
växter kunna trivas och det ska vara enkelt att röra sig
mellan grönområden utan att hindras av svårpasserade
barriärer, till exempel järnväg eller stora vägar.

Grönplan eller grönstrukturplan?
Boverkets uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö
visar att det inte finns ett enhetligt namn på planer och
dokument som behandlar grönstruktur. Grönplan eller

En grönplan är ett verktyg som säkerställer hur
grönstrukturfrågor hanteras i ett tidigt skede i
kommunens planering och kan också fungera
som underlag och vägledning vid utredningar
och miljökonsekvensbeskrivningar.

grönstrukturplan hör till de vanligaste benämningarna.
Boverkets rekommenderar att en grönplan ska ha en
tydlig koppling till översiktsplanen, ta ett helhetsgrepp
om stora och små områden samt analysera eventuella
synergieffekter (Boverket, 2012).

Foto: Daniel Hjalmarsson

Syfte och användning
Vid planläggning och lovärenden är
kommunen skyldig att ta hänsyn till allmänna
intressen knutna till gröna värden, t.ex.
områden värdefulla för rekreation, friluftsliv,
landskapsbild samt kultur- och naturmiljö (PBL
2 kap. MB 3 kap, se bilaga 1).
Grönplanen för Katrineholm stad är ett
strategiskt och långsiktigt inriktnings- och
planeringsdokument som visar hur Katrineholms
gröna offentliga miljöer så som parker, natur,
platser och gatumiljöer hänger samman och kan
utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning
av Katrineholms kommuns Översiktsplan
för staden och är ett planeringsunderlag vid
fysisk planering. Grönplanen ska även bidra
till att uppfylla Katrineholm stads vision samt
nationella miljö- och folkhälsomål. Planen är inte
juridiskt bindande. Grönplanen är också avsedd
att användas som underlag för utveckling av
parker och natur.

6 | Grönplan för Katrineholm stad

Katrineholms grönstruktur är en viktig del av stadens offentliga rum,
en plats för avkoppling, möten och aktiviteter.

Vid varje enskilt markanspråk bör en avvägning
göras där grönstrukturens värden vägs mot
intressen presenterade i andra planer och
planeringsunderlag. Föreslagna åtgärder är
tänkta att utföras i takt med att resurser tillförs.

Katrineholms grönstruktur enligt Översiktsplan för Katrineholm stad,
(Katrineholm, 2014)

Avgränsning

Syftet med grönplanen är att:

Kartan ovan visar den grönstrukturkarta som
finns i Översiktsplanen. Översiktsplanens
karta visar Katrineholm stads gröna
markanvändningar vilka är förtydligade
i grönplanens karta. I grönplanens karta
identifieras även områden där viktiga och svaga
gröna stråk och samband behöver stärkas, se
kartor på sida 31 samt sida 32-33.

• Ge en helhetsbild av Katrineholms gröna
miljöer
• Öka kunskapen om värdet av gröna miljöer för
en hållbar och god livsmiljö i Katrineholm
• Vara vägledande för utveckling av
Katrineholms gröna miljöer och deras skötsel

Dialog och delaktighet
I arbetet med sociotopkarteringen samt
rapporten “Underlag för Katrineholm stads
grönplan” har enkäter och intervjuer med
invånare i Katrineholm genomförs. Grönplanen
lutar sig även på de analyser som gjorts i
samband med Översiktsplanen när det kommer
till populära platser.

Analys och åtgärdsförslag har begränsats
till de allmänna grönområden som redovisas
i Översiktsplan för Katrineholms stad
samt till planerade exploateringsområden.
De utpekade exploateringsområdena i
grönplanens karta baseras på Översiktsplanens
markanvändningskarta men har reviderats efter
aktuellt, ungefärligt läge och utbredning.
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Kartor från ”Underlag till Katrineholms grönplan” Kartorna redogör för den
naturinventering och sociotopskartering som genomfördes inför arbetet med grönplanen.
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Planeringsförutsättningar
Planering av Katrineholm stads grönstruktur
påverkas av lokala förutsättningar och
övergripande planeringsriktlinjer, från
internationell till regional nivå.

Internationella konventioner
Två centrala internationella överenskommelser gällande
grönstrukturplanering är FN:s Konvention om biologisk
mångfald samt EU:s landskapskonvention. Konventionen
om biologisk mångfald togs fram vid Riokonferensen
om miljö och utveckling 1992 och trädde i kraft 1993, då

Statliga styrdokument

den ratificerades av Sverige. Sedan 2010 finns även en
strategisk plan för biologisk mångfald. Planen innehåller

De statliga styrdokument som är centrala för
den kommunala grönstrukturplaneringen är
dels de nationella miljömålen. Grönplanen
kopplar till flera av miljömålen så som; God
bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv, Levande
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Begränsad
klimatanpassning. Fokus ligger på etappmålet
Betydelsen av den biologiska mångfalden och
värdet av ekosystemtjänster (miljömål.se, 2017)
samt riksintressen för exempelvis naturvård eller
friluftsliv.

20 delmål som ofta benämns som Aichimålen och syftar
till att rädda den biologiska mångfalden och därigenom
säkra fungerande ekosystem. Sveriges arbete beskrivs
i regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster som syftar till
att synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i
samhällsplanering och näringslivsutveckling.
Sedan 2010 har Sverige åtagit sig att följa den europeiska landskapskonventionen som syftar till att förbättra
skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa.
Konventionen är undertecknad av 4 länder och syftar
också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor och

Sedan 2012 syftar miljömålet för en God
bebyggd miljö bland annat till att ”det finns
natur- och grönområden och grönstråk i
närhet till bebyggelsen med god kvalitet och
tillgänglighet” (Boverket, 2012: 9). För att
uppnå detta rekommenderar Boverket att
landets kommuner ska ta fram planunderlag i
eller i anslutning till Översiktsplanerarbetet för
att skapa bättre planeringsförutsättningar för
kommunernas grönstruktur.
Regeringen övergripande folkhälsomål är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det
finns elva målområden som är vägledande för
folkhälsoarbetet och de som särskilt relaterar
till grönplanering är delaktighet och inflytande
i samhället, miljöer och produkter samt fysisk
aktivitet (folkhalsomyndigheten.se, odaterad).
Rekreation och sociala möten i utomhusmiljö är
en viktig tillgång för att säkerställa befolkningens
hälsa och livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut,
2008).
Regeringen beslutade 2012 om tio nationella
friluftsmål. Utgångspunkten är att ge oss hälsa,
naturförståelse och regional utveckling. Målen

stärka allmänhetens delaktighet i landskapsplaneringen
(naturvardsverket.se, 2017a och 2017b)

handlar bland annat om tillgång till natur och
friluftsliv, en attraktiv tätortsnära natur och ett
rikt friluftsliv i skolan. (Naturvårdsverket.se,
2018)
I arbetet med grönstruktur har även
Kulturmiljölagen och kulturmiljöprogram
en roll. Fornlämningar, byggnadsminnen och
kyrkor återfinns ofta i eller i anslutning till
grönområden. Platsers kulturhistoria kan även ge
en värdefull dimension till hur grönområden ska
utvecklas eller bevaras.

Nationell lagstiftning
De två viktigaste nationella lagstiftningar som
kopplar till grönstrukturplanering är Plan- och
Bygglagen och Miljöbalken. Plan- och bygglagen
slår fast att behovet av parker, grönområden,
lekplatser och annan utevistelse ska tas i
beaktande vid planläggning. Miljöbalken
reglerar användande och skydd av mark- och
vattenområden och ska säkerställa att områden
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med höga natur och kulturvärden ska skyddas,
och särskild hänsyn ska tas till behovet av
grönområden i tätorter. I Miljöbalken finns
även skyddslagstiftning såsom strandskydd,
naturreservat, biotopskydd, fågelskyddsområden,
Natura 2000-områden etc. För vidare
information, se bilaga 1 Gällande lagstiftning.

Regionala styrdokument
På regional nivå har Länsstyrelsen sedan 2015
uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön
infrastruktur. I Södermanlands län pågår arbetet
med att ta fram en handlingsplan som syftar till
att vara ett ramverk för landskapsplanering av
offentliga naturvårdsinsatser och ett underlag
för landskapsplanering i brukande och hållbar
förvaltning av mark och vatten. Planen ska
också fungera som kunskapsunderlag för samråd
och samverkan mellan olika aktörer och ett
underlag för samhällsplanering och prövning.
Målsättningen är att handlingsplanerna till
stora delar ska vara etablerade 2018 och
länsstyrelserna ska redovisa uppdraget samlat
till regeringen 1 oktober 2018 (lansstyrelsen.se/
Sodermanland, odaterad).

Översiktsplan 2030 Katrineholms
kommun
I Översiktsplan 2030 Katrineholm kommun
- del staden (2014) slås fast att värdefulla
gröna stråk genom staden ska bibehållas och
utvecklas i syfte att förbättra framkomlighet,
tillgänglighet och biologiska samband. Vidare
anger Översiktsplanen att vid ianspråktagande
av grönytor vid nybyggnationer ska förlusten
av grönska kompenseras exempelvis genom
anläggande av en ny park eller förbättringar av
den befintliga gröna miljön.
Befolkningstillväxt, integration och hållbar
utveckling är identifierade i Översiktsplanen
som utmaningar för kommunen och här spelar
kommunens grönplan en viktig roll. Då fler
invånare innebär ett ökat användartryck och
slitage på grönstrukturen måste skötsel- och
underhållsplaner ses över och nya grönområden
utvecklas. Kommunens grönstruktur kan
10 | Grönplan för Katrineholm stad

även som demokratiskt och mångfunktionellt
offentligt rum spela en viktig roll för att stödja
integration.
I Översiktsplanen för staden är det
övergripande målet att utveckla en hållbar
stad. Kopplat till hållbar utveckling kan en god
grönstrukturplanering bidra på många vis. En
planering som bidrar till lokal klimatanpassning,
god luft- och vattenkvalité samt möjlighet
till produktion av mat, energi och material
i kombination med bevarad och utvecklad
biologisk mångfald leder till ekologisk hållbarhet.
Grönstruktur är även viktigt för social och
kulturell hållbarhet genom att vara viktiga
mötesplatser, ha positiva effekter på både fysisk
och psykisk hälsa samt koppla till kulturhistoria
genom kulturmiljön och landskapets läsbarhet.
För stadens grönstruktur är även kommunens
skogsbruksplan ett viktigt dokument då stora
delar av skogen i Katrineholm är kommunalt
förvaltad skog. Skogsbruksplanen är ett politiskt
antaget dokument.
I Översiktsplanen har sju strategier som ligger
till grund för utvecklingen av staden formulerats.
Grönstrukturen, med rätt utveckling, kan ha en
betydelsefull del i genomförandet av samtliga
strategier. De sju strategierna: den nära staden,
den täta staden, staden för alla, den blandade
staden, den mänskliga gatan, attraktiv stadsmiljö
och stråkstaden har alla koppling till stadens
grönstruktur på följande vis:

Den nära staden
I den nära staden har alla som bor och arbetar
i Katrineholm god tillgång till grönområden
med hög kvalité. Stadens grönområden bygger
tillsammans upp ett nätverk som gör att det
gröna aldrig är långt borta, från den täta
stadskärnans parker till större sammanhängande
rekreationsområden.

Den täta stadskärnan
I den täta stadskärnan gör gatuträd, rabatter,
gröna tak och parker att det gröna alltid är
närvarande. Då Översiktsplanen slår fast att fler

bostäder och arbetsplatser ska byggas i staden
är det viktigt att värna de gröna miljöerna och
stärka kopplingarna mellan dem med nya gröna
stråk och samband.

Staden för alla
I staden för alla har den gröna strukturen
en viktig roll som offentligt rum, särskilt
för grupper som har begränsad tillgång till
kommersiella offentliga rum som t.ex. barn och
unga. I Katrineholm ger de stora grönområderna
på Djulö med plats för idrott, picknick och bad
möjliggör möten och aktiviteter. Stadsparken
bidrar med mötesplatser och scen för
underhållning och de lokala parkerna såsom
exempelvis Floraparken eller Nävertorpstorg
utgör gröna vardagsrum.

fyller en viktig funktion för att bidra med en
mänsklig skala och tydlig rumsindelning av
gatorna. Längs de många trädkantade gatorna
bidrar planteringarna till en mer trivsam
gatumiljö, samtidigt som träden fungerar som
trafiklugnande element.

Attraktiv stadsmiljö
Katrineholm arbetar aktivt under parollen
Sveriges lustgård för att skapa en attraktiv
stadsmiljö som är levande och inbjudande.
Stadens olika grönområden bidrar med en
mångfald av platser och aktiviteter, för idrott,
lek och rofullhet. Välskötta och tillgängliga
grönområden är viktiga för både Katrineholmare
och besökare.

Stråkstaden
Den blandade staden
I Katrineholm bidrar den gröna strukturen till
en blandad stad genom variation i stadsrum
och utblickar. Grönområden mellan byggnader,
bostads- och arbetsplatsområden kan även
vara viktiga knutpunkter och stödja en god
integration genom att erbjuda en mångfald av
olika platser och funktioner där människor möts.

Den mänskliga gatan

I Katrineholm är grönstrukturen uppbyggd
kring fyra tydliga stråk. Skogsåsen, som är
en trädklädd ås, leder genom stadskärnan.
Skogsstråket sträcker sig norr om den täta staden
med rekreationsområden och skogsproduktion.
Näsnarenstråket går längs Näsnarens strand och
rymmer höga natur- och kulturvärden kopplade
till Natura 2000 området. Duveholmsstråket
går längs Duveholms- och Djulösjöns stränder
söder om den täta staden med gröna miljöer och
strandområden.

Gatuträd, planteringar och parker i Katrineholm

Den täta stadskärnan

Den nära staden

Staden för alla

Den blandade
stadenstadskärnan

Ståkstaden

Den mänskliga gatan

Attraktiv stadsmiljö
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Kompensation och
avvägningar
En stor andel av utvecklingen av städer sker
idag genom förtätning och då grönytor tas
i anspråk på olika sätt. För att skydda och
bevara värdefulla grönområden är det därför
nödvändigt att skapa tydliga regler vid
planläggning och exploatering. Att på olika sätt
kompensera för bebyggd grönyta är något som
har börjat tillämpas de senaste decennierna, både
internationellt och i Sverige.
Grundtanken med kompensation är att se
mark och ekologiska funktioner som en resurs
och om exploatering riskerar minska eller ta
bort värden ska dessa kompenseras (Skärbäck,
1997). Kompensationsåtgärder kan tas fram
både gällande sociala och rekreativa värden och
ekologiska värden. Om t ex delar av en skolskog
bebyggs behöver detta kompenseras både med
hänsyn till ekologiska värden och de rekreativa;
som mötesplats för sociala aktiviteter och som
plats för naturpedagogik.
För att vägleda hur man ska kompensera har
balanseringsprincipen tagits fram. I första hand
syftar balanseringsprincipen till att undvika
negativ påverkan på ekologiska och sociala
värden. För att balanseringsprincipen ska kunna
tillämpas behöver de sociala och ekologiska
värdena hos grönstrukturen ha identifierats,
genom t ex en naturvärdesinventering eller
enkäter. Att anpassa lokalisering och utformning
av projekt är metoder för att undvika negativ
påverkan. I andra hand ska intrånget och
påverkan minimeras, även här är det viktigt att
identifiera värden så att projektet kan utformas
så att påverkan minimeras. I sista hand då
påverkan inte kan undvikas eller minimeras
ska den istället kompenseras genom att nya
ekologiska eller sociala värden tillskapas.
Värden som kan kompenseras är
exempelvis: naturupplevelser, lekmöjligheter,
grundvattenbildning genom förbättrad
infiltration, dammar för groddjur och
12 | Grönplan för Katrineholm stad

klimatreglering genom plantering av träd
och annan vegetation. Ytterligare exempel på
kompensationsåtgärder kan vara att återskapa
naturmark på före detta bebyggd mark eller ge
plats för vegetation i samband med bebyggelse
genom att anlägga takgrönska eller planteringar
med stor mångfald. Sociala och rekreativa
värden som kan kompenseras är tillgänglighet
och tillgång till gröna miljöer för social samvaro,
aktiviteter, naturpedagogik, tystnad och
återhämtning.
Trots att ekologiska och rekreativa värden kan
samspela och stödja varandra kan de inte ersätta
varandra. En ny lekplats kan t ex inte ersätta en
artrik biotop.
I Katrineholm slår Översiktsplanen fast att
då staden och befolkningen växer behövs
riktlinjer för ekologisk kompensation. Genom
att identifiera ekologiska och sociala värden och
utreda behovet av kompensation redan i ett tidigt
skede av planläggning och exploatering är det
lättare att få strategier och åtgärder accepterade
och genomförda. En ytterligare fördel av att
introducera principer för kompensation tidigt
i planeringsprocesser är att det underlättar att
förstå ett projekts verkliga kostnad. Inventeringar
och anpassning av projekt liksom att ta
fram och underhålla kompensationsåtgärder
innebär kostnader och därför är det viktigt att
ansvar, tidplan, uppföljning och finansiering av
åtgärder fastställs tydligt i avtal, exempelvis i
exploateringsavtalet.
I Katrineholm ska lokalt anpassade
kompensationsåtgärder genomföras vid ny
och ombyggnation på eller vid grönytor.
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av
exploatör och ska vara så lika det förlorade
värdet som möjligt och utföras så nära i tid
och rum som möjligt. För att säkerställa att
kompensationsåtgärder utförs är det viktigt att
ekologiska och rekreativa värden identifieras och
kartläggs inom detaljplanearbetet.

Principer för kompensation
Använd balanseringsprincipen

Smart att bevara - svårt att ersätta/nyskapa
• Äldre skogsmark med naturligt markskikt och gamla

Balanseringsprincipen innebär att betydande negativ

träd. Lång leveranstid och komplex sammansättning,

påverkan på ekologiska värden i första hand ska undvi-

kan inte ersättas av gatuträd, träd på gårdar eller mindre

kas och i andra hand minimeras. Om detta sedan inte är

grönytor.

möjligt ska kompensationsåtgärder genomföras.

• Naturmiljöer med arter som behöver stora ytor och
sammanhängande vegetation. Storleken har betydelse,

Allt kan inte kompenseras

kan inte ersättas av mindre parkytor eller gårdsmiljöer

Vissa värden tar så lång tid att utvecklas eller kräver

med vegetation.

speciella förhållande för att utvecklas att de inte kan

• Naturliga stränder kring sjöar och större våtmarker,

kompenseras, exempelvis gamla träd.

samt äldre sumpskogar. Lång leveranstid och komplex
uppbyggnad, kan inte ersättas av bryggor eller nyanlagda

Beakta värden i landskapsskala

klippta gräsmattor.

Vilket värde som ska skapas på en viss plats bör utgå

• Ovanliga naturtyper eller artförekomster som det finns

ifrån en behovsanalys gjord på en översiktlig/strategisk

för lite av i Sverige är ovanliga av en eller flera anledning-

nivå. Även små ytor och enskilda träd kan vara viktiga för

ar, ofta med naturliga förutsättningar som är svåra att

spridnigssamband eller landskapsbild.

återskapa pga. miljöförändringar eller ändrad markanvändning.

Värden ska bestå över tid
Kompensationsåtgärder måste kunna bestå över tid.

Går ofta bra att nyskapa

För detta krävs att åtgärderna garanteras finnas kvar på

• Småvatten och öppna, mindre våtmarker. Arter hittar

en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar

ofta nya miljöer om nya småvatten anläggs, viktigt att

värdena genomförs.

komma ihåg arternas landmiljöer tex för grodor och
salamandrar.

Nettoförluster får inte uppstå

• Viss gräsmark med blommande växter. Kan till delar

En detaljerad analys av situationen före och efter en

ersättas av gröna tak och planeringar, men tänk bortom

exploatering ska genomföras. Om det finns färre värden

”sedummattan”.

efter exploatering (skada) måste åtgärder utföras för

• Blommande träd, buskar och perenner. Ersätt med nya

motverka att en nettoförlust uppstår.

arter av motsvarande karaktär, de växer ofta fort och kan
fylla en funktion inom kort, men tänk på blomning hela

Säkerhetsfaktorer

säsongen och undvik alltför förädlade arter med fyllda

Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver

blommor.

justeras efter hur lång tid det tar innan värden återskapas

• Träd och grönytor för ekosystemtjänster. Träd och

och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. Detta

växtlighet ger ekosystemtjänster, bland annat i form av

genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder ge-

luftrening, temperaturreglering, vattenreglering och miljö-

nomförs för att en nettoförlust inte ska uppstå.

er för växter och djur.
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Ekosystemtjänster och
planering
En ekosystemtjänst är en nytta som människor
får gratis av naturen och definieras av
Naturvårdsverket som ”ekosystemens
direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2017c).
Rening av luft och vatten, produktion av
livsmedel och energi och naturupplevelser som
kan påverka vår hälsa positivt är alla exempel
på ekosystemtjänster. Under 2012 beslutade
regeringen om ett etappmål i miljömålssystemet
som innebär att betydelsen av biologisk mångfald
och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden
och andra beslut i samhället där är relevant
(Miljömål.se, 2017).
Ekosystemtjänster kan delas in i fyra
huvudkategorier utifrån vilken funktion de
har: försörjande, reglerande, kulturella och
understödjande tjänster. Ett och samma
PRODUCERANDE

REGLERANDE

ekosystem kan innehålla flera olika typer av
ekosystemtjänster.
De understödjande ekosystemen levererar inte
några direkta tjänster till samhället utan är
istället en förutsättning för att övriga tjänster
ska fungera. De producerande tjänsterna är
nödvändiga för vår möjlighet att överleva
genom att de förser oss med mat, dricksvatten,
material och energi. De reglerande tjänsterna gör
miljön motståndskraftig mot oönskade effekter
av olika typer av förändringar, exempelvis
översvämningar, luftföroreningar eller skadedjur
och genom att ekosystemen mildrar effekterna
och minskar behovet av kostsamma tekniska
lösningar. De kulturella ekosystemtjänsterna
bidrar till ökad hälsa och välbefinnande genom
att naturen ger oss möjlighet till fysisk aktivitet,
sinnliga upplevelser, platser för social interaktion
och andlig inspiration. Vistelse i naturen har även
en pedagogisk aspekt då det ger oss en förståelse
för ekosystemens betydelse vilket är viktigt för
att framtida generationer ska värdera och vårda
vår miljö.

KULTURELLA

• Matproduktion

• Rening av vatten

• Rekreation och välbefinnande

• Råmaterial (djur och växtfiber)

• Flödesreglering och översväm-

• Turism

• Energi (biobränslen)

ningsskydd

• Dricksvatten

• Erosionsskydd

• Genetiska resurser

• Pollinering

• Biokemikalier, medicin och

• Skadedjursreglering

naturmedicin

• Rening av luft
• Reglering av lokalklimat inklusive
UV skydd
• Bullerdämpning
• Återföring av näringsämnen
• Koldioxidbindning

UNDERSTÖDJANDE
• Biologisk mångfald
• Vattencykeln
• Näringscykler
• Jordformation
• Fotosyntes
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• Naturpedagogik
• Identitet, platskänsla och sociala relationer

Ekologigruppens indelning av
ekosystemtjänster
vidareutvecklad efter den
indelning som utarbetats av
Millennium Ekosystem
Assessment, ett internationellt
samarbete kring
ekosystemtjänster med 95
länder lett av bland annat FN.
Tjänster i svart har bedömts
relevanta inom Katrineholm
stad och är beskrivna nedan.

Ekosystemtjänster i Katrineholm
annan, för att befruktning skall ske. I Sverige är det främst

Understödjande tjänster

insekter som fungerar som pollinerare. Bland insekterna

• Biologisk mångfald (se mål 2.1 på sid 21)

är det främst tama och vilda bin och humlor som står för

Producerande tjänster

pollineringen, men även blomflugor, fjärilar och en rad andra

• Matproduktion - Ekosystemen ger oss förutsättningar att

• Reglering av skadedjur -Ekosystemen spelar en viktig

producera mat. Den största mängden kommer från jord-

roll för reglering av skadedjur eftersom de förser oss med

bruk i form av grödor, kött och mjölk samt från frukt- och

arter som kan kontrollera antalet skadedjur. En skadereg-

bärodlingar. Vi får också mat från sjöar och hav i form av

lerare kan vara ett rovdjur, eller en art som konkurrerar om

bland annat fisk, och skaldjur, och från skogen i form av vilt,

samma livsutrymme som skadegöraren, utan att själv göra

fågel, svamp och bär. Även odling för privat konsumtion, i

samma skada. Dessa skadereglerare består av en mängd

villaträdgårdar och på kolonilotter, ger ett bidrag.

olika arter inklusive fåglar, insekter och växter.

insektsgrupper är viktiga pollinatörer

• Rening av luft - Vegetation, särskilt träd med sin stora

Reglerande tjänster

massa av blad eller barr, bidrar till rening av luft. Damm och
andra partiklar från trafik, uppvärmning, industri och övriga

• Rening av vatten - Naturen bidrar med tjänsten vat-

källor fastnar på trädens blad, grenar och stammar. Dessa

tenrening genom vegetation och andra organismers upptag

partiklar spolas sedan bort av regn. Vegetation har också

av näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. I stort

förmågan att absorbera till exempel ozon, koldioxid och

sett har all naturmark som inte utsätts eller har utsatts för

kväveoxider.

någon störning en renande effekt på det vatten som infil-

• Reglering av lokalklimat - Med klimatreglering menas i

treras eller översilas. Vissa marker har dock större renande

detta fall hur vegetation kan förbättra lokalklimatet. Vegeta-

förmåga än andra, till exempel våtmarker och översväm-

tion bidrar till att sänka temperaturen i staden. Temperatur-

ningsytor, så kallade svämplan.

skillnad mellan stad och landsbygd, särskilt nattetid, skapar

• Flödesreglering - Naturområden förser oss med den vik-

en parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och na-

tiga tjänsten reglering av vattenflöden. Tjänsten medför att

turområden kommer in i staden under varma perioder. Även

risken för översvämning kan minskas, att erosionsskador

enskilda träd i staden har lokalt denna effekt genom att ge

kan undvikas och att vattenrening kan stärkas. Reglering

skugga, genom vattenavdunstning som ökar luftfuktighe-

av flöden sker på de flesta naturmarker, men vissa marker,

ten och kyler omgivningen, och genom att deras struktur

såsom våtmarker och naturområden på genomsläppligt

skapar luftströmmar. Träd och vegetation ger skugga och

material, har större betydelse för tjänsten.

UV-skydd, särskilt viktigt på skol- och förskolegårdar då

• Erosionsskydd - Erosion styrs av vattnets hastighet och

barn är mer känsliga för solens strålning än vuxna.

jordartens känslighet som beror på partikelsammansätt-

• Bullerdämpning - Naturens bullerdämpande förmåga

ningen, grundvattenförhållanden och topografin. De mest

beror främst på hur kuperad terrängen är och hur mycket

erosionskänsliga jordarterna är fin- till mellansand, medan

”mjuk” mark naturen rymmer, så som poröst jordlager och

grövre jordarter såsom grus inte är lika känsliga på grund av

variationsrik markvegetation. Träd och buskar har också

sin tyngd. Vegetation fungerar som erosionsskydd eftersom

en viss bullerdämpande effekt genom att ljuden reflekteras

jordpartiklar binds hårdare till marken med hjälp av väx-

och sprids, samt även i viss mån absorberas.

ternas rötter. Markens hydrologiska egenskaper påverkas
dessutom av att växterna tar upp vatten.
• Pollinering - Många av våra grödor är beroende av polli-

Kulturella tjänster (se mål 1.1-1.4 sidor 18- 20)

nering, det vill säga att pollen förs från en växtindivid till en

Grönplan för Katrineholm stad | 15
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Vision, mål och
planeringsinriktningar
Grönplanens övergripande vision är att
grönstrukturen i Katrineholm utvecklas
kontinuerligt på ett hållbart sätt vilket är i linje
med Översiktsplanens övergripande mål om
en hållbar och attraktiv stad. För att uppnå
detta har två mål formulerats som fokuserar på
grönstrukturens rekreativa respektive ekologiska
funktioner.
Målen är viktiga att arbeta med både vid
nybyggnation, vid förtätning och vid skötsel och
utveckling av parker och naturområden. För att
konkretisera hur målen ska uppnås finns delmål
med tillhörande planeringsriktlinjer beskrivna
under respektive mål.

Kommunen har övergripande
planeringsriktlinjer som både anknyter till
rekreativa och ekologiska aspekter av den
kommunala grönstrukturen. Riktlinjerna ska
användas i detaljplane- och bygglovsprocessen,
vid nyinvestringar på allmän platsmark i och
omkring staden samt i förvaltningsskedet.

Kommentar från Översiktsplanen
Exempel på värdefulla platser att ta hänsyn till är badplatser, picknickplatser, lekytor och skolskogar.

Övergripande planeringsriktlinjer
tillgängligheten till parker och grönområden kontinuerligt

Planering och kompensation

förstärkas och anpassas. Vid all planläggning och explo-

• Vid förtätning och annan exploatering utreds i ett tidigt

atering ingår att säkra tillgången på grönområden som

skede: vilken påverkan den får på grönstrukturen och hur

beskrivs i tabell 1 på sida 18.

negativ påverkan kan undvikas, minimeras eller kompen-

• Nya parker och grönområden utformas för att kom-

seras.

plettera behoven enligt de yt- och funktionsriktlinjer som

• Vid planläggning ska rekreativa- och ekologiska värden

presenteras i tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska

identifieras.

fastställas tidigt i processen.

• Områden som identifierats som särskilt värdefulla med
höga natur- och rekreationsvärden bör bevaras.

Skötsel, drift och reinvesteringar

• Om skador på höga värden inte kan undvikas eller

• Vid planläggning, utformning och skötsel av park- och

minimeras ska dessa kompenseras. Åtgärderna regleras i

naturområden är utgångspunkten att utgå ifrån de lokala

genomförandeavtal, t ex exploateringsavtal och bekostas

naturgivna förutsättningarna för att stärka natur- och rekre-

av exploatören. Fastställda kompensationsåtgärder skrivs

ationsvärden inom och i anslutning till projektet.

in i planbeskrivningen och i bygglovet hänvisas till exploate-

• Inför beslut om ombyggnad och nyanläggning av parker,

ringsavtalet.

kommunala naturreservat och andra gröna miljöer tas

• Befintliga tysta gröna miljöer värnas. I samband med ny-

skötselplan samt skötselkostnader fram. En redovisning

och ombyggnation av vägar, industrier och andra bulle-

ska finnas hur den framtida skötseln kan finansieras för att

rastrande anläggningar utreds påverkan på Katrineholms

bibehålla platsens värden och funktioner.

tysta grön- och naturområden och åtgärder vidtas för att

• På all kommunägd mark bedrivs ett miljö- och rekrea-

bevara tystnaden. I stadsmiljö kan tystare miljöer utformas

tionsinriktat skogsbruk såsom kontinuitetsskogsbruk och

genom t ex gröna vegetationstäckta tak och väggar.

övriga skogsägare uppmuntras till det. Stora hyggen undviks och biologisk mångfald liksom upplevelsevärden stärks

Nya parker och grönområden

genom att äldre skog bevaras. Se faktaruta på sid 23.

• När staden växer och förtätas behöver tillgången på och
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Mål 1: De gröna miljöerna bidrar
till ett attraktivt Katrineholm
och ger goda förutsättningar för
rekreation
Delmål 1.1: Katrineholmare har god tillgång
till varierade park- och naturmiljöer av hög
kvalitet.
Alla som bor, arbetar och går i skolan i
Katrineholm ska ha god tillgång till park och
naturmiljöer av god kvalité. I Översiktsplanen
slås fast att alla invånare ska ha tillgång till ett
grönområde inom 300 m från sin bostad eller
arbetsplats. Det finns små och stora parker i
stadens centrala delar och naturområden i närhet
till staden som ger möjligheter till längre vistelser
och strövtåg.

Kulturella ekosystemtjänster
Flera rekreationsvärden är direkt kopplade till de kulturella
ekosystemtjänsterna. Till de kulturella ekosystemtjänsterna räknas rekreation och välbefinnande, turism samt
identitet, platskänsla och sociala relationer. Grönområden
som är upplevelserika har också ofta höga estetiska värden samt bidrar till god hälsa genom möjlighet till fysisk
aktivitet och mental återhämtning.

Planeringsriktlinjer:
• Alla som bor och arbetar i Katrineholm ska ha tillgång
till ett grönområde inom 300 meter enligt beslut i Översiktsplanen.
• Vid detaljplaneläggning av nya förskolor, skolor och
boenden för personer med funktionsvariationer samt för
äldre bör park eller natur med goda vistelsevärden finnas
inom 100 meter.

I Katrineholm ska tillgången till bostadsnära
natur, parker och rekreationsområden vara god
och vid nyexploatering ska tillgången säkerställas
genom att kommunens riktlinjer följs, se tabell 1
nedan.

• Vid all planering och exploatering säkerställs att Katrineholms riktvärden för god tillgång på grönområden
efterlevs, se tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska
fastställas tidigt i processen.
• Grönområden som nyttjas av förskolor, skolor och
äldreboenden bibehålls, tillgängliggörs och stärks.

Tabell 1. Riktlinjer för närhet och funktion av stadens gröna miljöer,
fungerar som planeringsriktlinje för alla befintliga och planerade
områden i Katrineholm.
Typ av område

Närhetsmått

Beskrivning

Närpark i anslutning till
förskolor, skolor och boenden
för personer med funktionsvariationer samt för äldre

Inom 100 meter.

Barn, äldre och personer med funktionsvariationer
har extra stort behov av nära och tillgänglig
grönstruktur. Riktlinjen är särskilt viktig vid
planläggning.

Närpark om minst 0,3 ha

Inom 300 meter från bostaden utan väsentliga
barriärer såsom trafikleder eller vatten eller järnväg
utan passage under eller över.

Närparken är en ofta bostadsnära park och ett grönt
vardagsrum. Den bör innehålla lekmöjligheter och
sittmöjligheter, gärna en gräsmatta som inbjuder till
spring, bollspel och picknick. Plantering behövs inte
om den är mer naturlik.

Stadsdelspark

Inom 500 meter från bostaden eller arbetsplatsen/
skolan.

Stadsdelsparken ska fungera som en lokal mötesplats för de som bor, arbetar eller besöker stadsdelen. Förutom lekplats och sittplatser samt gräsmatta
och planteringar bör den innehålla en stor variation av
aktivitetsmiljöer för olika grupper, som t ex möjligheter
till evenemang såsom scen, ytor för spontanidrott och
gröna rum för avkoppling.

Större rekreationsområde

Inom 1000 m från bostaden eller enkelt nåbar med
kollektivtrafik

Ett större rekreationsområde ger möjlighet till många
typer av aktiviteter, från promenader till social
samvaro. Området bör vara stort nog för att kunna
uppleva rofyllhet, tystnad och skogskänsla.
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Delmål 1.2: Tillgängligheten och tryggheten
i stadens park- och naturmiljöer är god.

Mötesplatser för social hållbarhet
Mötesplatser ska utformas som attraktiva och inbjudan-

God tillgänglighet till och i stadens park- ,
strand- och naturmiljöer betyder att man kan
nå gröna miljöer i olika storlekar och med
olika funktioner till fots och med cykel. Större
rekreationsområden i närhet av staden ska kunna
nås med kollektivtrafik samt ha tillgång till
parkering. För utformningen av gröna miljöer
ska fokus vara att platserna kan upplevas med
alla sinnen (syn, hörsel, doft, smak och känsel)
särskilt med fokus på barn, äldre och personer
med funktionsvariationer.

de miljöer och vara tillgängliga, både fysiskt och mentalt.
Då ökar förutsättningarna för att de ska fungera. Genom
bra materialval för markbeläggning och bra lösningar för
att ta upp nivåskillnader kan man ta sig fram både med
barnvagn och med rullstol på ett enkelt sätt. Med tydliga
gränser mellan offentliga och privata ytor skapas en tydlig
mental tillgänglighet där det inte råder några tvivel om var
man får röra sig. I ett grönområde med sittplatser, både
planerade och spontana, finns möjlighet att uppehålla
sig och goda chanser att träffa på någon. Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala, det vill säga
möbleras i en skala som gör det trivsamt att vistas där,

Offentliga parker, stränder och naturområden
ska upplevas offentliga med tydliga entréer
och gränser mot privata mark. Tydliga gränser
påverkar även den upplevda tryggheten genom
att områdets läsbarhet förbättras. Andra faktorer
som påverkar den upplevda tryggheten är om
platsen är välanvänd, välskött och om den är
lätt att överblicka och orientera sig på. Närhet
till service kan också påverka den upplevda
tryggheten. Överblickbarhet under dagen
påverkas av utformning och skötseln och under
natten både av skötsel och belysning.

och med hänsyn till väder och vind samt kunna erbjuda
attraktiva mikroklimat. Framför allt bör mötesplatserna
erbjuda en positiv sinnesupplevelse genom att vara estetiskt utformade med exempelvis vegetation, vatten och
ibland även med vackra utblickar.

Planeringsriktlinjer:
• Stadens gröna stråk stärks i delar som pekats ut i karta
på sida 31 och gång och cykelnätet inom staden och ut
mot omgivande natur och landskap kopplas samman
och stärks.
• Tillgängligheten med kollektivtrafik till stadens naturområden stärks där behov finns.
• Vid planläggning läggs särskilt fokus på att säkerställa
tydliga gränser mellan privat mark, gemensam kvartersmark och offentlig mark för att ge tydliga uppdelningar
och stärka den upplevda offentligheten.
• Allmänt tillgängliga strandzoner tillskapas vid detaljplaneläggning längs stränder. För att möjliggöra för bryggor
och andra anläggningar för tillgänglighet kan strandskyddet behöva upphävas i detaljplaneskedet.
• I Katrineholm är målsättningen att stadens gröna
miljöer är tillgängliga för alla. Kanter och höjdskillnader
undviks på gångstråk för att underlätta för rörelsehindrade och barnvagnar och kontrastbeläggningar och taktila
material underlättar för synskadade. I de fall exempelvis
topografi gör att tillgängligheten blir bristfällig ska så stor
del av grönområdet som möjligt vara tillgänglig för alla.
• Stadens gröna miljöer utformas för att underlätta
läsbarhet och orienterbarhet med tydliga gränser, goda

Allmänna gång och cykelvägar längs kvarter gör att gränsen mellan
det privata och offentliga blir tydligt och är positivt för tillgänglighet
och trygghet. Referens: Zinkens väg, Stockholm

möjligheter att överblicka och riktmärken.
• Lekplatser ska utformas för att, så långt som möjligt,
vara tillgängliga för barn med funtionsvariationer.
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Delmål 1.3: I park- och naturmiljöerna finns
en variation av attraktiva platser som uppmuntrar till möten.
Katrineholm stads park- och naturmiljöer är
viktiga mötesplatser. Grönområden är en viktig
del av stadens icke-kommersiella offentliga
rum och ofta är det grönområden som binder
samman olika bostadsområden. Katrineholms
gröna miljöer bidrar därför till den sociala
hållbarheten genom att uppmuntra till möten
mellan människor av olika ålder, bakgrund,
livssituationer och intressen. Grönområden
är även viktiga för integrationen genom
en stor mångfald av platser och aktiviteter
som tilltalar olika grupper i samhället. De
olika grönområdena utanför staden kan på
ett tydligare sätt länkas samman genom att
parkmiljöer i staden och rekreativa stråk genom
staden utvecklas. Genom att samla ytor för
aktivitet och rörelse ökar genomströmningen av
människor vilket ger goda förutsättningar för
spontana möten och social samvaro.

Delmål 1.4: Katrineholms gröna miljöer är
attraktiva och välkända hos Katrineholmare
och besökare
Katrineholm rymmer vackra naturmiljöer som kan
bidra till kommunens attraktivitet och identitet.
Katrineholm har en historia som Lindarnas stad
och marknadsförs idag som Sveriges Lustgård.
Genom marknadsföring, skyltning, program
och aktiviteter kan allt fler Katrineholmare
och besökare få njuta av de vackra miljöerna.
Information och marknadsföring är också viktig
för att även mindre vana ”naturkonsumenter” ska
hitta ut i naturen.

Planeringsriktlinjer:
• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra och
målgruppsanpassa information om samtliga grönområden intressanta för när- och upplevelseturism.
• Parkerna och naturområderna namnsätts för att underlätta möjligheten att hitta dit. Kommunen har bra och
tydlig information på sin hemsida om parker och grönområden och var de finns. Digital information på webb och

Planeringsriktlinjer:

app kan eventuellt kompletteras med broschyrer.

• Katrineholms parker och naturområdens funktion som

• För parkevenemang och aktiviteter ska program och

mötesplatser värnas och utvecklas genom god utform-

aktiviteter tas fram och informeras om.

ning samt variation, uttryck och aktiviteter.
• Park- och naturmiljöerna kompletterar varandra. För att
stärka stråk och kopplingar kan park- och naturmiljöers

Olika grupper har olika behov

aktiviteter och funktioner samlas i vissa områden medans

Vid utformning av gröna mötesplatser är det viktigt

andra gröna miljöer tillåts vara mer rofyllda.

att komma ihåg att olika grupper har olika behov och

• Offentlig konst och medveten gestaltning används för

preferenser. En studie om spontanidrott kommit fram

att i stadens gröna miljöer skapa attraktiva mötesplatser

till att ca 80 % av alla utemiljöer för ungdomar används

med identitet som ger trygghet och lustfylldhet för kom-

av killar och att tjejer främst efterfrågar vindskyddade

munens invånare.

”hängmiljöer” (Blomdahl et al., 2012). Välordnade och
intensivt skötta parker är viktiga för vissa grupper medan

Foto: Lena Hammarbäck

andra söker lugn och ro. Då barn kan uppskatta ”vilda”
miljöer att bygga gångar, gömslen och kojor i behöver
äldre sittmöjligheter och möjligheter att se och träffa
andra människor (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Ur ett
barnperspektiv är det viktigt med en variation av anlagda
och naturliga platser. Ett barn och ungdomsperspektiv
bör även fokusera på hälso- och säkerhetsaspekter. Barn
är mer känsliga för föroreningar, UV strålning och mer
utsatta i trafiken än vuxna. Därför är det viktigt att barns
rekreativa miljöer är säkra och erbjuder skugga.
Skyltar och lättillgängligt kartmaterial bidrar till att Katrineholmare
och besökare lättare kan nyttja stadens parker och naturområden.
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Mål 2. De gröna miljöerna ger
goda förutsättningar för ekosystemtjänster genom stärkt biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur

Planeringsriktlinjer:
• Höga naturvärden värnas vid planering och skötsel.
• Variationen av naturtyper som uppkommit i stadens
omväxlande skogs-och öppna kulturlandskap värnas
och skötts.
• Markägare och boende i Katrineholm informeras om

Delmål 2.1: Katrineholm har en god variation av naturtyper som främjar biologisk
mångfald och naturpedagogik

hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska
mångfalden.
• Vid bebyggelseutveckling, skötsel av naturmark,
restaurering och nyanläggande av parkmark tillvaratas

Det finns en variation av naturtyper i
Katrineholms stad som tillsammans skapar
en biologisk mångfald som är understödjande
för andra viktiga ekosystemtjänster såsom
naturpedagogik och pollinering. Skolor och
förskolor har idag tillgång till miljöer lämpade
för naturpedagogik som är anpassade till
respektive ålders behov och kunskapsnivå.

möjligheten att bidra till kommunens biologiska mångfald. Detta kan ske genom exempelvis slåtter och bete,
varierade planteringar, bärande träd och buskar och
veddepåer.
• Vid nyanläggning av parker ska de lokala förutsättningarna tas tillvara såsom jordformationer, flora och fauna.
• Små parker som domineras av en klippt gräsyta kan få
stärkt biologisk mångfald genom att skapa bomiljöer för
fåglar och insekter i snår och bark, perennplanteringar

Genom Katrineholm löper en barrskogsklädd ås,
det finns flera ädellövsskogspartier, blandskogar,
ängsmarker, och strand-och vattenmiljöer som
ger staden en god grund för biologisk mångfald.
Inne i de centrala delarna finns parker av
varierande storlekar och både små och stora
parker utformas och skötts för att stödja en hög
biologisk mångfald. Runt Katrineholm finns
stora skogsmiljöer vilket gör att skogsbruket har
stor betydelse för den biologiska mångfalden. För
att stärka den biologiska mångfalden behöver
både åsen och skogsmiljöerna runt staden hänga
samman bättre. Åsen är delvis fragmenterad i
stadens västra delar och öster om staden riskerar
logistikområden dela upp skogen.

och satsa på växter som blommar under olika delar av
säsongen. Delar av det klippta gräset kan med fördel
ersättas av ängsplanteringar.
• Katrineholm ska ha en stor variation av stads- och
gatuträd. Vid nyplantering väljs trädsort för att säkerställa
diversiteten, efter de lokala förutsättningarna för plantering och med rätt tillväxt med hänsyn till trafiksituation
och trafiksäkerhet.
• När gatumiljöer byggs eller byggs om ska utveckling av
grönska vara en viktig aspekt för att underlätta orienterbarhet, dagvattenhantering och estetiska upplevelser.

Åtgärder för att stärka den biologiska
mångfalden kan många gånger väcka frågor
och vara i konflikt med det mer ”städade” och
ordnade natur/parkidealet även om det också
finns många som uppskattar just variationen.
Därför är det viktigt att informera om biologisk
mångfald och hur olika miljöer kan stödja
den så att nyfikenhet och intresse väcks hos
allmänheten.
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Biologisk mångfald på liten yta
I Katrineholm finns många parker som domineras av en
gräsmatta vars biologiska mångfald behöver stärkas.
Detta kan göras genom att plantera bärande träd och
buskar såsom sälg, rönn, nypon, slån mm så gynnas
en lång rad organismer – främst insekter och fåglar som
livnär sig på pollen, frön, nektar och bär. Även bomiljöer i
snår och bark liksom kontinuerliga födokällor lockar till sig
fåglar och insekter.

En biologisk mångfald kan stödjas även på en liten yta genom att aktivt plantera bärande träd och buskar eller anlägga våtmarker. Referensbilder från Jordbro och Kyrkparken i Järfälla

Faunadepå/Död ved
Död ved är en bristvara i dagens brukade skogslandskap, och en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö för
många hotade och skyddsvärda arter. Nedtagna större
trädstammar och grövre grenar placeras i grupper på
såväl soliga som mer skuggiga platser, för att kunna
fungera för flera artgrupper med olika krav på livsmiljö.

Faunadepå, referensbild från Värmdö
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Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk
I Katrineholm finns många tätortsnära skogsmiljöer viktiga
för rekreation och övriga ekosystemtjänster. För att stärka
dessa värden bör dagens skogsbruk sträva mot att bli än
mer miljö och rekreationsanpassat. Där det är lämpligt, nära
bebyggelse och andra tätortsnära skogsområden tillgängliga
för friluftslivet, bör skogsbruket bedrivas som kontinuitetsskogsbruk, något som redan påbörjats på vissa platser i
kommunen.
Ett miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk innebär
att skogen brukas utan att slutavverkas genom kalhuggning. Marken är därför kontinuerligt skogbevuxen och ett
visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning.
Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk kan även kallas
kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk. Genom
att avverkning sker inom mindre områden eller av vissa
utvalda kategorier av träd är skogen hela tiden flerskiktad
och består av träd av olika åldrar och storlekar. Detta stödjer
biologisk mångfald och ekologiska värden då bo- och spridningsmiljöer inte försvinner. Att skogen i stort sätt behåller
sitt utseende och karaktär är positivt för rekreationen.
Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/
Blandskog, referensbild från Majorskogen

Slåtter och bete

I Katrineholm finns stora ängsytor där
biologisk mångfald kan stärkas genom
slåtter och bete. Slåtterängar är en av
de artrikaste naturtyperna vi har i vårt
land. På ungefär samma sätt som för
slåtter innebär bete att vegetationen
utsätts för en störning som alla arter
i betesmarken måste anpassa sig till.
Anpassningen ger en speciell och artrik
flora där många olika överlevnadsstrategier finns representerade – lågväxta,
sträva, illasmakande, låg tillväxtzon
(gräs), mm. Dessa miljöer lämpar sig
även för naturpedagogik.

Fårbete i Katrineholm
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Delmål 2.2: Katrineholm har välfungerande
ekologiska spridningssamband inom staden och ut mot omgivande landskap.

Planeringsriktlinjer:
• Ekologiska spridningssamband (gröna samband) värnas och stärks enligt karta på sida 31.

Ett ekologiskt spridningssamband beskriver
djurs, insekters, växters och andra organismers
spridningsmöjligheter mellan en viss naturtyp.
Ett spridningssamband bedöms finnas när
områden av liknande naturtyp ligger inom
ett möjligt spridningsavstånd, avståndet
skiljer sig beroende på art men breda och
sammanhängande grönstrukturer med så kallad
hög konnektivitet är grundförutsättningen för
ekologiska spridningssamband. Blir landskapet
alltför uppbrutet blir avstånden mellan lämpliga
livsmiljöer så långa, att det påverkar spridningen
av arter. Gällande ekologiska spridningssamband
kallas uppbrutna samband för fragmenterade.

• Vid exploatering och detaljplaneläggning utreds påverkan på ekologiska spridningssamband. Detta säkerställs
bl a genom att påverkan på ekologiska spridningssamband läggs in som punkt i mallen för behovsbedömningar med hänvisning till grönkartan.
• Där viktiga spridningselement finns på privat mark
ska markägaren och boende i området informeras för
att de ska få möjlighet att bidra till att bevara och stärka
sambandet. Privata trädgårdar kan vara värdefulla pollineringsmiljöer.

Ekologiska samband - för vilken art?
Det är svårt att tala om spridningssamband som fungerar
för alla arter då varje enskild art har sina egna krav på

På en övergripande skala sträcker sig
Katrineholms grönstruktur genom och runt
staden vilket är positivt för de ekologiska
spridningssambanden. Genom staden
går barrskogsåsen som kan verka som
spridningssamband för fåglar och vissa insekter.
Olika typer av ekologiska spridningsamband
finns beskrivna i tabell 2 nedan.

spridningsförhållanden. Olika arter reagerar också olika
på olika typer av barriärer såsom vägar, tät bebyggelse
avsaknad av rätt naturtyp eller tillräckligt hög kvalitet på
naturtypen. Läs mer om ekologiska samband och barriärer för olika arter, sid. 41-46 i När, vad och hur ? Svaga
samband i Stockholms gröna kilar (SLL, 2012).

Tabell 2. Typer av ekologiska spridningssamnband i Katrineholm
Typ av område

Fysisk struktur

Beskrivning

Biologiskt
värdefulla träd och
platser

Till ytan små
platser och/eller
enskilda träd

Även till ytan små element kan ha ett högt värde för den biologiska mångfalden och fungera
sammanlänkande i spridningssamband. Det kan t.ex. vara äldre träd, små fragment av naturlig
gräsmark, dammar och trädgårdsodlingar av lång kontinuitet. Vid detaljplanelägning bör dessa
skyddas, exempelvis genom krav på marklov. Skydd av specifikt värdefull vegetation bör även
preciseras i planens syfte. I Katrineholm är äldre gatuträd och små parker och grönytor inne i
stadskärnan exempel på till ytan små platser som kan vara viktiga länkar i spridningssamband.

Fragmenterade
spridningssamband

Smala och
fragmenterade
gröna samband

Spridningssamband för arter som har lätt att förflytta sig såsom fåglar, rådjur och vissa insekter
har ofta i tätbebyggda områden vissa luckor eller svagare passager. Dock är detta en mycket
heterogen grupp, vissa skalbaggar kan förflytta sig ca 200 meter för att finna föda, humlor ca 2
km och vissa fågelarter kan till och med ha större revir.
Skogsåsen och produktionsskogarna norr om stadskärnan är exempel på gröna stråk med luckor
och delvis låga naturvärden som ändå kan fungera som spridningssamband för dessa arter.
Vid planering är det viktigt att undvika att fragmentera gröna stråk utan istället stödja dessa. I
detaljplaneläggning kan detta göras genom att skydda naturmark genom strategisk placering av
byggnader och införa krav på marklov för trädfällning.

Spridningssamband med hög
konnektivitet

Stora och
sammanhängande
gröna samband

För att ett grönt samband ska fungera som ett ekologiskt spridningssamband med hög
konnektivitet behöver stråket bestå av sammanhängande biotoper (naturtyper) med värdekärnor.
En värdkärna är ett naturområde som är särskilt rik på arter och är platser som får de högsta
värdena i en naturvärdesinventering. Värdekärnan kan känna som spridningscentrum för många
arter.
Då olika arters trivs i olika typer av biotoper är det viktigt att det finns sammanhängande stråk inte
bara av en typ. I Katrineholm är barrskog och lövskog två av de dominerande biotoperna.
I planering bör områden med högt eller högsta naturvärde bevaras och vegetation skyddas för att
bevara sammanhängande stråk av olika typer av biotoper. Längs Djulösjön och Duveholmsjöns
stränder betyder detta t.ex. att det både behöver finnas sammanhängande barrskogsmiljöer och
lövskogsmiljöer.
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Delmål 2.3: Katrineholm tar väl tillvara
tätortens förutsättningar för att leverera
övriga ekosystemtjänster

Planeringsriktlinjer:
• I detaljplaner bör befintliga ekosystemtjänster identifieras och kartläggas. Där ekosystemtjänster saknas bör på

Kommunens planering och skötsel av
natur- och parkmark bidrar till att befintliga
ekosystemtjänster bevaras och stärks och att
potentialen att utveckla nya ekosystemtjänster
tillvaratas. Ett sätt att arbeta med
ekosystemtjänster är att ta fram prognoser för
vilka ytor som behövs för att fortsatt leverera
ekosystemtjänster i ett område. Prognoserna kan
användas som underlag vid bebyggelseutveckling
för att säkerställa att produktionen av
ekosystemtjänster inte minskar. Ytor ska
exempelvis avsättas för lokal rening av vatten
och reglering vid höga vattenflöden, för att ge
plats för gatuträd längs vältrafikerade gator och
tillse att det finns tillräckligt med vegetation
för att undvika värmeöeffekter. Hårdgjorda
ytor skapar motsatt effekt, som t ex att höga
vattenflöden inte tas upp eller fördröjs lokalt och
bidrar till värmeöeffekter, och bör begränsas.
Riktlinjer för hantering av dagvatten beskrivs i
kommunens dagvattenpolicy.

platsen lämpliga och möjliga ekosystemtjänster tillskapas.
• Vid bebyggelseutveckling avsätts grönytor som behövs
för reglerande funktioner, t ex för lokal rening av vatten
och vattenreglering, och andelen hårdgjord yta begränsas.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) stödjer
rening av vatten, flödesreglering och erosionsskydd och
bör ske ytligt för att stödja den biologiska mångfalden.
• I utbyggnadsområden med flerbostadshus kan mark
avsättas för odling i olika form.
• Koloni- och odlingslottsområden och gemensamhetsodlingar utformas så att de är tillgängliga för allmänheten
och så att de positivt bidrar till omgivningen..

Kulturella ekosystemtjänster liksom biologisk
mångfald har diskuterats inom mål 1 och
2.1. Övriga ekosystemtjänster som bedöms
relevanta att diskutera inom Katrineholm
stad är matproduktion, rening av vatten och
flödesreglering, pollinering, rening av luft,
temperaturreglering inklusive UV skydd,
bullerdämpning och koldioxidbindning. För
vidare information om ekosystemtjänster i
Katrineholm, se sidorna 14-15.
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Foto: Hanna Maxstad

Nuläge - Katrineholms

I Katrineholm finns grönområden fördelande
över hela tätorten och har olika karaktär, både
gällande rekreation och naturtyp. De högsta
naturvärdena är knutna till ett stråk från Djulö
mot Duvestrand och Backasjöns strand, i kartan
nedan kallat för Duveholmsstråket. I stråket
finns områden med blandskog, rena granskogar
och ädellövskog. Längs åsen finns både en del
naturvärden och stora värden för rekreation.
I stadens ytterkanter finns grönområden som
rymmer många rekreationsvärden, särskilt söder
om orten vid Djulö samt vid stadsdel norr men
också i centrum. Det finns stora möjligheter att
möta andra människor i områden där många rör
sig.

gröna strukturer
Grönstrukturen i Katrineholms stad bygger på
den ås som rör sig genom staden från öst till väst,
de gröna områden som finns längs stränderna
söder om staden och vid Näsnarens strand samt
större sammanhängande skogsområden i stadens
norra och östra del.
Under 2015 och 2016 gjordes en
naturvärdesinventering och en
sociotopinventering och resultat och analys
av inventeringarna presenteras i Underlag för
Katrineholm stads grönplan (Ekologigruppen,
2016b). Rapporten presenterade de ekologiska
och rekreativa strukturerna i Katrineholm och
ligger till grund för nedanstående analys.
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Analys av de övergripande ekologiska strukturerna i Katrineholm.
Källa: Ekologigruppen (2016b)
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Natura 2000-område

Norr och öster om Katrineholm stad utgörs
skogarna huvudsakligen av produktionsskog
med relativt låga naturvärden.

Ett Natura 2000-område är ett område som beslutats av
regeringen utgör skydd enligt EU:s fågel- och habitatdi-

Rekreativa strukturer

rektiv (79/409/EEG bevarande av vilda fåglar och 92/43/
EEG bevarande av livsmiljöer). Dessa områden behandlas
som särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 27-29 §§
miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000
områden har från och med 1 juli 2001 status av riksintresse.

Ekologiska strukturer
De naturtyper som finns i Katrineholm kan
delas in i tre kategorier: blandskogar längs med
stränderna, barrskogar med höga naturvärden på
åsen och produktionsbarrskogar norr om staden,
alla med olika förutsättningar.
Duveholmsstråket löper längs med
sjöstränderna i söder och består huvudsakligen
av blandskogsområden, med delvis höga
naturvärden, men även påtagliga och vissa
naturvärden (fördjupning finns i karta med
naturvärdesklasser i Underlag för Katrineholm
stads grönplan, Ekologigruppen, 2016b). Dessa
är relativt sammanhängande vilket ger goda
möjligheter för ekologiska spridningssamband.
Här finns också flera hävdade äldre kulturmarker
med höga naturvärden.
Sjön Näsnaren norr om Katrineholm är
Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och
habitatdirektivet. Sjön är omgiven av naturtyper
som löv- och sumpskog samt blandskog och
strandängar. Ytterligare ett område i anslutning
till Näsnaren, Tornskogen, med äldre blandskog
är Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.
Här finns höga naturvärden och ett mycket rikt
fågelliv.
Skogsstråket på åsen som går igenom
Katrineholm utgörs av barrskogar med i stora
delar höga värden som också kopplar vidare till
kringliggande större skogsområden. Åsen bryts
dock av i stadens centrala delar på grund av
tidigare exploateringar.

28 | Grönplan för Katrineholm stad

Katrineholms främsta rekreativa värden finns i
grönområdena söder om staden, längs vattnen,
i stadsparken och utemiljöerna kring de stora
idrottsanläggningarna. De platser som används
mest frekvent är området kring Djulö gärde,
skogsåsen genom staden, Backa hage och
Näsnarens strand vid Catrineholms gård. Djulö
tillhör Katrineholmarnas favoritområden och har
stora rekreativa kvaliteter nära vatten och det
kulturhistoriska landskapet.
Den sociotopkartering som gjorts
(Ekologigruppen, 2016a) visar att Katrineholms
rekreativa värden har en tydlig koncentration
till de södra delarna och till Stadsparken i
centrum. I dessa områden finns anläggningar
och målpunkter som lockar många, vilket ger
potential för möten mellan olika människor
och grupper. Det är positivt att staden har dessa
kvaliteter – mycket tack vare vackra landskap
och aktivitetsmöjligheter som promenadstråk,
naturmiljöer och bad.
Samtidigt finns det en obalans mellan olika
områden när det gäller tillgång till rekreation. I
norr finns värdefulla landskapskvaliteter men de
är inte lika utvecklade och omhändertagna.
Resultat av sociotopkartering, ju mörkare färg ju högre koncentration av karterade sociotoper. Källa: Ekologigruppen, 2016a.

Sociotopkartering Katrineholms stad

och nordöstra delar som ligger längst bort från
de mest uppskattade grönområdena.

• En sociotop är ett av människor upplevt värde och
beskriver vilka aktiviteter som en plats kan bidra med.
• En kartering av hur grönområden inom Katrineholms
stad används har tagits fram under våren 2016.
• Här har frågeställningar som aktivitet, upplevelsevärden, karaktär och parktyper identifierats.

Vid nya bebyggelseplaner är det viktigt att
beakta människors behov av gröna miljöer och
tidigt planera för god tillgång till natur och
grönska för både befintliga och tillkommande
bostäder.

• Karteringen har gjorts genom rekreationsinventering i
fält, enkät och intervjuer av Ekologigruppen.

Angränsande skogar i öster har också kvaliteter
för friluftsliv men används inte i lika stor
utsträckning.
Skogarna i öst och landskapet norr om staden
skulle kunna nyttjas av fler om tillgänglighet
och befintliga rekreationsvärden förstärks. En
sådan utveckling ökar möjligheterna för att
alla Katrineholmsbor ska ha nära till natur och
grönska. Särskilt viktigt är detta i stadens västra
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Katrineholms många idrottsplatser erbjuder
möjlighet till bollspel i organiserad form, medan
mer informell bollek är möjlig i flera av de
mindre parkerna och på öppna naturmarker.
Det finns även fem utegym, i Stadsparken,
Furulidens aktivitetspark (Eriksbergsvägen 36A),
Strandgården (Halvergatan 3), Nyhemsskolan
(Bokvägen 3) och på Djulö. Backavallen
och Värmbol idrottsplats är de två större
idrottsanläggningarna
Övergripande rekreativa samband i katrineholm. Källa: Ekologigruppen, 2016
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Naturpark
Dagens grönstruktur
I grönplanekartan har Katrineholms
grönområden delas in i ett antal kategorier:
skog, naturpark, gröna stråk, park,
kulturmiljöområden, gröna samband samt
stränder och vattenområden. Kategorierna ger en
bild av områdens fysiska innehåll och karaktär,
upplevelsevärden, användningsmöjlighet och
skötselnivåer. Ofta kan rekreativa och ekologiska
värden stärka varandra – en blomstrande dunge
med hög biologisk mångfald kan också vara
ett populärt utflyktsmål och en gräsplan för
lek och idrott kan efter ett skyfall fungera som
en dagvattendamm. I vissa fall kan dock olika
värden vara motstridiga, exempelvis i vassdungar
längs stränder där fågellivet kan störas av alltför
närgångna flanörer.
Kategorierna är oberoende av grönområdenas
avstånd till bostäder, arbetsplatser och skolor.
Under mål 1.1. var fokus istället just närheten
och funktionen av ett grönområde. En
bostadsnära park eller natur, en stadsdelspark
och ett större rekreationsområde kan innehålla
en eller flera av de olika karaktärerna.

Skog
Katrineholms stad är omgiven av flera
tätortsnära skogsområden som till stora
delar har ett produktionssyfte. Det finns dock
områden med höga natur- och upplevelsevärden,
exempelvis blockstensskogar, kulturbete och
småbrutna skogslandskap. Om skogarna brukas
på ett än mer rekreationsanpassat sätt än
idag kan de rekreativa värden öka med tiden.
Skogsområden med rekreationsvärden ligger
främst vid Djulö, Genne, Stohagen och kring sjön
Näsnaren, men även i mer bostadsnära lägen
som vid Lasstorp och Gersnäs. De tätortsnära
skogområdena är viktiga för vardagsmotion och
används främst för promenader och vandring,
som t ex Hälsans stig. Skogsområdena i staden
ger även människor möjlighet att leta sig ut till
större naturområden utanför staden.
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Naturparker är grönområden i staden som
sköts med låg skötselintensitet men som har
potentiellt hög användning på grund av sitt läge
nära bebyggelse. Områdena kan ha stigar eller
gångvägar men är i övrigt relativt obearbetade.
Många av dessa grönområden kan upplevas
som identitetslösa – de saknar ibland namn eller
särskild karaktär. De används dock flitigt av
närboende och har betydelse som skolnära miljö.
Naturparker kan vara både trädbevuxna, bestå
av gräsmarker eller andra extensivt skötta öppna
ytor. Naturparker finns exempelvis kring åsen,
i Gersnäs, Lasstorp, i Strandvägsområdet och i
Djulö, alla i närheten av bostadsområden.

Gröna stråk
Katrineholm har flera värdefulla gröna stråk
som på en övergripande nivå kan fungera
sammanbindande såväl för ekologiska och
rekreativa funktioner. Gröna stråk går ofta
längs gång- och cykelvägar, trädkantade gator
och mellan parker och andra grönområden.
Gatuträd och -planteringar är viktiga för att
binda samman grönområden och för upplevelsen
av gatumiljön. Även enskilda stadsträd har en
klimatreglerande och luftrenande effekt lokalt
genom att ge skugga, öka luftfuktigheten och
bidra till luftströmmar. Särskilt värdefulla gröna
stråk har identifierats, se karta på sida 31. Svaga
gröna stråk bör förstärkas.

Park
I staden finns flera parker som sköts mer
intensivt. Parkerna har ofta anlagda element,
exempelvis lekredskap, sittplatser, utegym
och konstnärlig utsmyckning. Huvuddelen av
parkerna ligger centralt och är generellt sett mer
etablerade mötesplatser och mer använda än
naturparkerna. Parkerna som ligger i de centrala
delarna har en relativt god och jämn geografisk
spridning.

Kulturmiljöområden

Exploateringsområden

Kulturmiljöområden är områden med tydlig
koppling till historisk markanvändning,
exempelvis jordbruksmark i stadsnära lägen
och områden med kulturhistoriskt intressanta
byggnader och anläggningar. Hit räknas även
kyrkogårdar och koloniträdgårdar. De två
större sammanhängande kulturmiljöområderna
är Djulö Gärde och Catrineholms gård. Båda
dessa områden har stor andel jordbruksmark
vilket uppskattas av många Katrineholmare då
jordbruksmarken skapar stora landskapsrum.
Både på Djulö och vid Catrineholms gård
finns byggnader och anläggningar med
kulturhistoriska värden såsom äldre byggnader
och alléer.

I analysen av Katrineholms grönstruktur
har även de exploateringsområden som är
identifierade i Översiktsplanen tagits med.
Detta har gjorts för att visa var framtida
förändringar i markanvändande kan bidra till
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för
befintlig och framtida grönstruktur.

Stränder och vattenområden
Katrineholm är omgivet av sjöar med stränder
och våtmarker. Sjön Näsnaren är ett Natura
2000 område och söder om staden ligger
Duveholmssjön och Djulösjön. Till väster om
staden ligger Luvsjön.

Gröna samband
I kartan nedan har särskilt värdefulla gröna
stråk och gröna samband identifierats. De är
värdefulla både ekologiskt och rekreativt sett,
en sammantagen och vidareutvecklad analys
av kartorna på sida 27 och 29. I kartan pekas
ut var de är svaga och bör förstärkas, t ex
genom ökad vegetation och bättre möjligheter
för människor att röra sig genom och längs
dem. Att gröna stråk och samband hänger ihop
är viktigt för deras funktion som ekologiska
spridningssamband, se mål 2.2. och tabell 2.
Analys av starka och svaga samband och stråk i Katrineholms
grönstruktur.

Catrineholms Gård

Ramsjöhult

Krämbol

Djulö

Skirstorp
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Näsnaren

Catrineholms Gård

Stadsparken

Djulö

Foto: Daniel Hjalmarsson

Förslag till utveckling av
befintliga grönområden
Katrineholm har många värdefulla grönområden
som är viktiga att bevara för att skapa en hållbar
grönstruktur genom staden men också många
områden som kan behöva förstärkning. Som
nulägesanalyskartorna på sidorna 27 och 29
visar behöver de ekologiska värdena stärkas inne
i stadskärnan, särskilt med hänsyn till biologisk
mångfald. I nuläget är rekreationsvärdena främst
knutna till vissa platser och områden. Genom att
stödja fler typer av aktiviteter på fler platser kan
de rekreativa värdena få en större spridning.

och planeringsriktlinjer kan implementeras
för att visa framtida inriktningar på skötsel
och utformning. Utifrån de föreslagna
utvecklingsåtgärderna har prioriterade åtgärder
lyfts fram och markerats med en siffra i
kartan. Denna prioritering ska endast ses som
vägledande. Vid planläggning och exploatering
behöver ekologiska och sociala värden samt
ekosystemtjänster kartläggas för att säkerställa
att värden bevaras och kompenseras om negativ
påverkan inte kan undvikas.

Baserat på grönplanens mål och
planeringsriktlinjer har förslag till
utvecklingsåtgärder tagits fram för respektive
del av staden. Förslagen är exempel på hur mål

Inom exploateringsområderna kan det finnas
höga värden som kan behöva utredas vidare och
tas hänsyn till.

Grönplanens karta med de olika delarna av staden markerade.
Siffrorna hänvisar till prioriterade åtgärder för respektive område och
beskrivs nedan.
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Stadskärnan - Centrum, Norr och de täta
delarna av Öster (1 & 2)

aktivitetsmöjligheter. Deras biologiska mångfald
behöver också stärkas genom planteringar
och skötselåtgärder då inga naturvärden har
karterats i parkerna i dagsläget (se Underlag för
Katrineholm stads grönplan, Ekologigruppen
2016b). Stora delar av stadens centrala delar är
identifierat som bristområde i nulägesanalysen
vilket gör det extra viktigt att de befintliga
Prioriterade åtgärder i stadskärnan:
1. Stärk det gröna stråket längs Vasavägen för att skapa
en tydligare koppling mellan stadens södra och norra
delar. Förstärkning av ekologiska funktioner med träd och
planeringar och rekreativt genom gång- och cykelvägar
2. Stärk den biologiska mångfalden även i de små
parkerna som idag domineras av en gräsmatta med
exempelvis bärande buskar och träd och fler bomiljöer
för fåglar och insekter. Se mål 2.1.

Gröna karaktärer: Park
Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:

I Katrineholms centrala delar finns flera mindre
parker. Parkerna är stadsmiljöns lunga – ett
vardagsrum för social samvaro, rekreation och
lek. Katrineholm är känt som ”Trädgårdsstaden”
och en mångfalden av blommor, buskar och
träd ingår i en medveten strävan att skapa en
god livsmiljö. De centrala parkerna bör rustas
upp och förstärkas gällande deras innehåll och
attraktivitet för att kunna uppfylla invånarnas
behov av mångfunktionella andningshål i staden.

• Fler och väderskyddade sittmöjligheter såsom nya
parkbänkar behövs samt en ökad skötselnivå behövs för
att parkerna ska bli mer attraktiva mötesplatser. Se mål
1.3.
• För att skapa mer attraktiva mötesplatser i stadskärnan
behöver parkerna kompletteras med fler aktivitetsmöjligheter såsom skate för ungdomar, skridsko på vintern,
fler mindre bollplaner. Även mer service efterfrågades i
intervjuerna under sociotopkaterneringen. Se mål 1.3.
• Genom att utveckla möjligheter till stadsodling stöds
dels ekosystemtjänsten matproduktion, mål 2.3, den

Stadsparken är Katrineholms mest intensivt
skötta park. Där finns det exempelvis utegym,
konstnärlig utsmyckning, vattenanläggning,
perennplanteringar och blomprakt. Intervjuer
i samband med sociotopkarteringen visade att
Stadsparken är den i särklass viktigaste gröna
mötesplatsen i staden. Den uppskattas mycket
tack vare att den är välvårdad och ger många
möjligheter till aktivitet.

biologiska mångfalden och välfungerande spridningssamband mål 2.2.
• Genom att utveckla parkerna i stadskärnan med mer
variation i utformning och skötsel kan möjligheter för
naturpedagogik stärkas. Se mål 2.1.
• För att ge parkerna i stadskärnan tydligare identitet
bör alla befintliga och framtida parker och grönrum vara
namngivna. Informations- och kartmaterial om dem ska
finnas tillgängligt, exempelvis på kommunens hemsida.
Se mål 1.4.

De mindre kvartersparkerna, som exempelvis
Götaparken och Kullbergsparken, har ett socialt
och kulturhistoriskt värde. Dock består flera
parker huvudsakligen av gräsytor som inte alltid
lockar till vistelse och bör därför kompletteras
med funktioner och utrustning för bättre sitt- och
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• För Sveaparken finns budget och förprojektering för en
större förnyelse av parken. Utformningen ska förbättras
och lekplatsen som slits hårt av den intensiva användningen bör delvis bytas ut.

Foto: Lena Hammarbäck

Katrineholm stadspark anlades på 1940-talet på ett område som
tidigare använts vid kreatursaktioner. Parken har med stora
rhododendronbuskar och azaleagrupper är en omtyckt mötesplats
med en friluftscen, uteservering, lekpark en aktivitetspark (utegym)
och en beachvolleyplan.

parkerna stärks, både när det gäller rekreation,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Då
förtätning planeras i de centrala delarna bör de
befintliga parkerna bevaras och stärkas.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark
och kulturmiljöområden

Skogsåsen (3)
Parker i stadskärnan
• Stadsparken - stadens mest intensiva skötta park som
pekas ut som den viktigaste gröna mötesplatsen.
• Kyrkparken - Runt Katrineholms kyrka ligger Kyrkparken med klippta gräsmattor och uppvuxna träd
• Järnvägsparken - Parken ligger i anslutning till järnvägsstationen och anlades 1888. Under pilträden finns det
parkbänkar, det finns planteringar och en fontän.
• Sibeliusparken - Ligger vid Sibeliusgatan och består
av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage
med en sittbänk.
• Nolnäsparken - Nolnäsparken ligger i direkt anslutning
till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvuxna träd.
• Sveaparken - I Sveaparken, intill Kullbergska sjukhuset
finns Katrineholms största lekpark.

Den skogbeklädda ås som sträcker sig rakt
igenom Katrineholms stad och till stora delar
är intakt är mycket viktig för staden. Åsen har
en viktig roll som landmärke och är populär
för promenader och motion, den har också
värde som jordformation och har tidigare
delvis använts som vattentäckt. Den har höga
naturvärden kopplat till barrskogen och är viktig
som det enda större spridningssambandet som
går igenom stadskärnan. Enligt översiktsplanen
är åsen viktig för stadens identitet och bör
stärkas och tillgängliggöras. I och med
omlokaliseringen av kommunens vattentäkt
öppnas det upp möjlighet att tillgängliggöra
ytterligare en del av åsen för allmänheten. I
dagsläget behöver särskilt åsens västra delar
längs Vingåkersvägen stärkas.

• Springkällan - Ligger i korsningen Fredsgatan/Drottninggatan invigdes 2000 och är en blommande oas och
mötesplats i centrum av staden med perenner, häckar av
liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.
• Fjärilsparken - Fjärilsparken vid Hantverkaregatans är
planterad med växter som lockar till sig fjärilar, t.ex. fjärilsbuske, kärleksört, lavendel och hassel.
• Stensättersparken - Gräsmatta, buskar och träd. Kan
utvecklas med lekfunktioner.
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Prioriterat åtgärder Skogsåsen:
3. Skogsåsen är det starkaste spridningssambandet
genom stadskärnan men för att kunna fungera bättre
som spridningssamband bör åsen stärkas med mer och
sammanhållen barrskogsvegetation även i stadens västra
delar. Se mål 2.1, 2.2 och tabell 2.

Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:
• Genom att öka tillgängligheten, tillskapa aktivitetsmöjligheter och förbättra belysningen kan tillgängligheten och
tryggheten på skogsåsen stärkas. Se mål 1.2.

Laggarhult och Stohagen är småhusområden med
god tillgång till naturpark och skog mot Stalls
backe och Ramsjöskogen och promenadslingorna
mot Ramsjöhult och Sörmlandsleden. Vid
Katrineholm logistikcenter planeras en utökning
av logistikområdet med verksamheter och ny
bebyggelse. Här finns produktionsskogsområden
med låga rekreationsvärden på grund av
buller, barriärer och långa avstånd till
bostadsbebyggelse. I nulägesanalysen är området
kring logistikområdet utpekat som bristområde
både för ekologiska och rekreationsmässiga
värden.

• För att stödja skogsåsen som mötesplats, kopplat till
mål 1.3 bör naturlek och picknickplatser skapas.

Öster - Sandbäcken, Laggarhult,
Stohagen och Katrineholms
logistikcenter (4, 5 & 6)

Floraparken

Parker i Öster
• Arboretum - ligger vid Sveavägen. I parken finns ett
100-tal träd och buskträd, bland annat tulpanträd, rosengren, trumpetträd, snödroppsträd, äkta kastanj, magnolia
samt ett 15-tal olika arter av björk.
• Floraparken - ligger mellan Floragatan och Pilgatan.
Parken består av en gräsmatta, blandade träd och buskar samt en lekplats med slänggunga, sandlåda och ett
lekhus med rutschkana.

Gröna karaktärer: Park, naturpark och
skog

• Kullbergsparken - Ligger vid Kullbergsgatan och täcks
av en gräsmatta och har flera storvuxna träd, t ex två
större granar, men få sociala funktioner (inga sittmöjligheter och få lekmöjligheter).

I stadens östra delar ligger Sandbäcken med
flerbostads- och villaområden, småhusområderna
Laggarhult och Stohagen samt Katrineholms
logistikcenter. Parkerna i området har generellt
låg biologisk mångfald då de domineras av stora
gräsytor. Naturparken Sandbäcksparken har med
sin rika buskvegetation begränsade möjligheter
till rekreation.
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• Sandbäcksparken - Ligger vid lokstallarna och är av
karaktären naturpark. Består av buskage och uppvuxna
löv och barrträd. De många stigarna genom området
tyder på att många nyttjar området för promenader.
• Vattentornets naturpark - Består av uppvuxen blandskog med många stigar och promenad-och cykelstråk.

Söder - Skogsborg och Backa (7 & 8)
Prioriterade åtgärder Öster:
4. Då Katrineholms logistikcenter utökas bör möjligheter
ses över att skapa gröna gator och parker även inom
området för att stärka tillgången av grönområden till
arbetsplatserna. Se mål 1.1. Möjligheterna bör även ses
över för lokalt omhändertagande av dagvatten och gröna
tak, se mål 2.1 och 2.3
5. Vid exploatering kring vattentornet i Laggarhult bör
tillgången till stadens gröna miljöer enligt tabell 1, mål 1.1.
säkerställas.
6. Stärk den biologiska mångfalden i parkerna genom
mer och varierad vegetation som även kan lämpa sig
som bomiljöer för fåglar och insekter. Se mål 2.1.

Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:
• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötesplatser bör möjligheter till fler aktiviteter utvecklas samt
bättre service och tillgänglighet. Vid exploatering bör
ekologiska och rekreativa värden identifieras och stärkas.
Se mål 1.1, 1.2 & 1.3

Gröna karaktärer: Parker, naturpark,
skog och stränder

• För att stärka tillgänglighet, trygghet och attraktiva mötesplatser bör skötsel och utrustning ses över, exempelvis
skick på bänkar och papperskorgar. Se mål 1.2 och 1.3
• För att motverka igenväxning av naturparker bör möjligheter till bete och slåtter ses över och uppmuntras, detta
stödjer även den biologiska mångfalden. Se mål 2.1.
• Naturparker såsom Sandviksparken kan få fler rekreativa värden genom mer utrustning såsom bänkar och
lekplatser, gärna med inriktning mot naturlek, kopplar till
mål 1.2 och vidare 2.1 för naturpedagogik.
• Motionsspår och stigar bör ses över och stärkas för att
öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.2.
• Skogsbruket i Stalls backe och Ramsjöskogen bör ske
än mer på ett miljö- och rekreations inriktat sätt, såsom

Söder om centrum ligger fler- och
småbostadsområderna Skogsborg och Backa.
Här finns grönområderna Götaparken, runt
Skogsbogsskolan och grönområden kring
Backavallen och Backa hage med motionsslinga
och Backabadet. Skogsborg är ett småhusområde
och centralt i området ligger Skogsborgskolan.
Strax söderut ligger Backavallen som är ett
idrottsområde med bandybana och fotbolls- och
friidrottsarena. Enligt sociotopkarteringen är
Backavallen en viktig målpunkt men den används
främst för inomhusaktiviteter.

kontinutetsskogsbruk. Se mål 2.1.
• I skogen bör motionsspår och stigar bör ses över och
stärkas för att öka tillgänglighet och trygghet. Fler sittplatser bör placeras längs stråk och stigar. Se mål 1.2.

Parker i Söder

• Skogen kan få högre rekreativt värde med fler aktivi-

• Götaparken - Parken har gräsytor, lekplats, bollplan

tetsmöjligheter, exempelvis utegym. Se mål 1.3.

samt flera uppvuxna träd och några busksnår.
• Skogsborgsskolan - Kring skolan finns naturpark med
uppvuxna löv- och barrträd.
• Backavallen - Backavallen är ett större idrottsområde
med fotbollsplan, idrottshallar och tennisbanor.
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Nere vid Duveholmssjön ligger Backa hage
med park- och naturområde längs med vattnet.
Här finns badbrygga och bollplan. Hälsans
stig går genom området. Detta är enligt
sociotopkarteringen ett mycket uppskattat
område och de satsningar som gjorts med ny
promenadväg och bro har bidargit till att det
blivit mer använt. Det är välskött med fina
bryggor och utsiktsplats vid vattnet. Mellan
vattnet och villabebyggelsen finns flera mindre
grönområden med bland annat bollplan och
ett skogsområde med kulturbete och blockig
morän. Vid vattnet finns en fin bruksmiljö som
knyter an till kulturhistorien och en våtmark.
Sociotopkarteringen visar att det uppskattas att
området är belyst på kvällen och att det finns
möjlighet till spontanfotboll.
Prioriterat åtgärder Söder:

Nävertorp och Strandvägsområdet
(9 & 10)

Gröna karaktärer: Park och naturpark

7. Kring Backavallen och Skogborgsskolan finns naturpark och skog med högt användningstryck. För att
stärka tillgänglighet och trygghet och utveckla dessa
grönområden till mer attraktiva mötesplatser bör fler
aktivitetesmöjligheter skapas och utrustning ses över, se
mål 1.2 och 1.3
8. Våtmarken vid vattnet har rekreationspotential och kan
röjas och utvecklas med spänger för att öka tillgängligheten och tryggheten, Se mål 1.2.

Sydväst om centrum ligger stadsdelen Nävertorp
och nere vid Duveholmsjöns strand ligger
Strandvägsområdet. I Nävertorp ligger flera
parker, Nävertopsparken, Nävertorps torg,
Lövängen, Skogsgläntan, Talldungen vid
Nyhemshallen samt ett delvis upplyst skog- och
naturparksområde med stora block och en
motionsslinga ner mot Duveholmsbadet.

Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:
• Se över skötselnivåer och skapa ytterligare möjligheter

Parker i Nävertorp

för aktivitet i parkerna, för ökad trygghet bör sly röjas. Se

• Nävertorpsparken - Belägen vid Kerstinbodagatan i

mål 1.2 och 1.3.

Nävertorp. I parken finns en lekplats och en fontän.

• Skogsdungar och trädridåer i utkanten av området kan

• Nävertorps torg- En mindre park, även den utmed

utvecklas för att användas i högre utsträckning, gärna för

Kerstinbodagatan. Parken anlades i slutet av 1970-talet.

aktiviteter med sportanknytning. Se mål 1.2, 1.3 och 2.1.

Här finns sittytor och planteringar.

• Skogsbruket bör ske på ett än mer rekreations- och

• Talldungen vid Nyhemshallen - Är av karaktären natur-

miljöinriktat sätt, såsom kontinutetsskogsbruk. Se mål

park och består av en skogklädd höjd.

2.1.

• Lövängen - Vid Lövängsgatan ligger Lövängen som

• För att utveckla naturrekreationen och naturpedagogik

kan uppfattas som bostadsgård men är allmän och har

bör en naturlekplats anläggas liksom spår för terräng-

stort socialt värde. Parken täcks av en klippt gräsmatta

cykling och eventuellt ett utegym. Se mål 1.1, 1.3 och 2.1.

och har flera uppvuxna björkar.

Med fler aktiviteter stärks även den upplevda tryggheten.

• Skogsgläntan - Ligger mitt i ett bostadsområde och

Se mål 1.2.

täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar. Saknar helt
utrustning och sittmöjligheter.
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Prioriterade åtgärder Nävertorp:

Djulö gärde, Talltullen och Gatstuberg
(11)

9. I samband med exploateringen av området vid
Clastorpsvägen (specificerat i Översiktsplanen sida 55)
bör tillgång till stadens gröna miljöer i mål 1.1 tabell 1
stäkerställas.
10. Duveholmssjöns strand är en del av det ekologiska spridningssamband som går längs stadens södra
delar. För att stärka sambandet bör både den rekreativa
tillgängligheten och den biologiska mångfalden ses över.
Se mål 1.2 och 2.2

Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:
• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötesplatser bör utrustning och aktivitetsmöjligheter ses över,
särskilt med hänsyn till sittplatser, Se mål 1.2.
• I parkerna kan den biologiska mångfalden stärkas med
fler planteringar. Se mål 2.1.
• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör sköt-

Gröna karaktärer: Skog, naturpark,
kulturmiljöområde, stränder och
våtmark

seln av naturpark förstärkas. Se mål 1.2.
• Den skog som finns i området ligger mellan bostadsområden och har stor potential att användas som
bostadsnära natur. Tillgänglighet, trygghet, sittplatser
och möjligheter till aktiviteter såsom naturlek bör ses över
samt möjligheter till naturpedagogik. Se mål 1.1, 1.2, 1.3,

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Lena Hammarbäck

2.1.

I Katrineholms sydöstra del finner vi Djulö
gärde, Talltullen och Gatstuberg. Vid Talltullen
pågår arbete med trafikplatsen för att skapa
en mer välkomnande entré till staden. Två
cirkulationsplatser har byggts och trafikmiljön
förbättras för gående och cyklister. För att fira
Katrineholms 100-årsjubileum 2017 planterades
100 körsbärsträd som ska ge blomsterprakt på
våren och vackra höstfärger.

Folkliv i Nävertorp

Badplatsen på Djulö
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Området vid Djulö gärde består av ett öppet
odlingslandskap med kulturhistorisk anknytning.
Djulö allé erbjuder en fin promenad genom
landskapet, vandrarhem och hembygdsgård finns
i anslutning till den äldre gårdsmiljön och Djulö
badplats är en viktig målpunkt i området med
camping och minigolf. Platsen är ett utflyktsmål
som lockar människor från hela kommunen
med möjlighet till bad, picknick, evenemang,
beachvolleyboll och mycket mer.
I anslutning till camping, bad och Stora Djulö
herrgård kan med fördel ett aktivitetsområde
utvecklas inom det som idag mest består
av en stor gräsyta. Här finns möjlighet att
erbjuda ett attraktivt utflyktsmål med något
för alla åldrar. Plats för lek, spontanidrott,
grillplats och rekreation kompletterar denna
del av Katrineholm och de aktiviteter som
området redan har att erbjuda. Dessutom

förlängs säsongen för området som utflyktsmål
från sommarhalvåret till att det kan nyttjas
även under resten av året. I samrådet kring
Katrineholm stads Översiktsplan framkom att
många vill bevara området som det är med
jordbruk, friluftsområde och promenader.
Vid Gatstuberg ligger Skogskyrkogården som
är ett skogsområde med en kulturhistorisk
anknytning till platsen. Skogen ger delvis intryck
av vild natur och skogskänsla. Vid vattnet finns
mindre båtbryggor.

Lövåsen, Lasstorp & Gersnäs
(12, 13 & 14)

Prioriterade åtgärder:
11. Området kring Djulö hör till de mest använda och
uppskattade miljöerna i Katrineholm enligt sociotopkarteringen. Det är därför viktigt för hela staden att bibehålla och stärka de olika typerna av gröna miljöer här,
tillgänglighet och trygghet samt mångfalden av aktiviteter
som erbjuds. Här finns stor potential för flertalet ekosystemtjänster att produceras och området är en viktig del
av stadens ekologiska spridningssamband. Kopplar till
samtliga mål.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark
och kulturmiljöområden

Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:
• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör
skötseln av naturpark förstärkas och möjligheter till fler
aktiviteter skapas. Se mål 1.2.
• Då området är stort och innehåller många typer av platser och möjligheter till aktiviteter bör gång- och cykelstråk
ses över för att öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.1,
1.2 och 1.3.
• Bibehåll hög skötselnivå vid Djulö badplats och utveckla den som besöksmål med eventuell turistverksamhet
kopplat till platsens historia, kopplar till mål 1.4.
• Se över och utveckla djurhållning och odling för att inkludera fler Katrineholmare, exempelvis genom möjligheter till stadsodling. Se mål 1.4, 2.1, 2.2 och 2.3.
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Norr om stadens centrala delar ligger
områderna Gersnäs, Lasstorp och Lövåsen. I
Gersnäs och Lasstorp utgörs grönstrukturen
av produktionsskog, betesmark, åkrar med
åkerholmar, lövskogsområden och en fin
enbacke. Betesmarken hotas av igenväxning
och en del av skogen är nyligen avverkad. Delar
av landskapet är kuperat med en utsiktspunkt
på höjden. Det finns spår av användning i
form av upptrampade stigar och ett anlagt
motionsspår som dock inte är upplyst. Enligt
Sociotopkateringen uppfattas området som en
mysig miljö med fina gångvägar för promenader
och motion och närhet till koloniodling.

Prioriterade åtgärder Lövåsen, Lasstorp,
Gersnäs

Kerstinboda och Mogetorp (15)

12.Det gröna sambandet norr om staden (se karta på
sida 31) behöver stärkas både som ekologiskt spridningssamband och rekreationsområde. Kopplingen till
Catrineholms gård behöver stärkas. Se mål 1.1. och 2.2.
13. Då en stor andel grönyta kommer tas i anspråk för ny
bebyggelse (se ÖP sida 53) bör tillgång till stadens gröna
miljöer enligt tabell 1, bidrar till att mål 1.1. säkerställs.
14.I Lasstorp planeras en ny naturpark på området som
tidigare varit en soptipp. Då den nya naturparken har
potential att vara viktig för hela den norra delen av staden
bör den utformas med höga ambitioner kring tillgänglighet och trygghet och följa riktlinjerna för tillgång till
stadens gröna miljöer, se tabell 1, mål 1.1. och 1.2.

Förslag till implementering av mål och planeringsriktlinjer:
• Den skog som finns i området ligger nära och mellan
bostadsområden. Skogsbruket bör vara än mer rekre-

Gröna karaktärer: Skog och
kulturmiljöområde

ativt- och miljömässigt inriktat för att stärka skogens
funktion som bostadsnära natur, biologisk mångfald, som
spridningssamband och för övriga ekosystemtjänster. Se
mål 1.1, 2.1, 2.2 och 2.3.
• För att hindra igenväxning bör bete och slåtter användas för skötsel av naturparksmarken. Se mål 2.1.
• För tillgänglighet och trygghet bör motionsspår och
stigar utvecklas tillsammans med sittplatser, utrustning
och möjligheter till aktiviteter för att stödja skogens och
naturparkens funktion som attraktiv mötesplats. Se mål
1.2 och 1.3.

I och med anläggandet av det nya bostadsoch verksamhetsområdet mellan Lasstorp
och Lövåsen kommer obebyggd mark tas i
anspråk. Kvar blir en yta ungefär lika stor
som stadsparken som idag består av gräs och
buskmark. Här kommer en ny park anläggas
med möjlighet till spontanidrott, avkoppling och
lek. Den kan som sådan bli en mötesplats för den
delen av staden och fungera som en grön oas för
invånarna. Parken kan även bli viktig som lek
och utbildningsmiljö för den skola och förskolor
som planeras i området.

Längs Vingåkersvägen ligger Kerstinboda och
Mogetorp, områden som domineras av industrioch verksamheter. I Underlag för Katrineholm
stads grönplan (Ekologigruppen, 2016) pekades
området ut som bristområde för tillgång och
tillgänglighet till grönstruktur. Vingåkersvägen
och järnvägen är betydande barriärer. De
värden som finns här är framförallt Mogetorps
koloniträdgård samt en tallmosse med höga
naturvärden (Sweco, 2015). Kolonilotterna
erbjuder odlingsmöjligheter, och tallmossen
kan erbjuda promenader och svamp- och
bärplockning. Området ligger dock vid järnvägen
på baksidan av industrier och är bullerstört
vilket minskar den rekreativa potentialen.
Prioriterade åtgärder:
15. Vid framtida utveckling av området bör tillgängligheten till Mogetorp kolloniområde samt Tallmossen ses
över. Här har vi stora rekreativa och naturvärden som kan
bli resurser i en växande stad. Se mål 1.1, 1.2 och 2.3.
I anslutning till området finns rika och välbevarade stenåldersboplatser, dessa ska lyftas fram och ses som en
tillgång i grönstrukturen.
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Sociotopkarteringen visade att koloniområdet är
uppskattat som en plats inte bara för odling utan
också för att promenera och umgås med andra.

Prioriterade åtgärder Genne, Luvsjön & Värmbol
16. Vid fortsatt exploatering bör tillgången på stadens
gröna miljöer säkerställas. Se tabell 1, mål 1.1 och 1.2.

Genne, Luvsjön & Värmbol (16)
I anslutning till området finns rika och välbevarade stenåldersboplatser, dessa ska lyftas fram och ses som en
tillgång i grönstrukturen.

Vidare förslag till implementering av mål och
planeringsriktlinjer:
• Det finns stora grönområden som kan tillgängliggöras
med fler gångvägar, stigar och sittmöjligheter. Se mål 1.1
och 1.2.
• Vid Backasjön har våtmarken vid vattnet rekreationspotential och kan röjas och utvecklas med spänger, kopplar
till mål 1.2 samt 2.1 då platsen har potential för naturpedagogik.

Catrineholms gård & Näsnarens strand
(17)
Gröna karaktärer: Skog, naturpark
och kulturmiljöområden

I stadens västra delar ligger områderna Genne,
Luvsjön och Värmbol. Områderna består av
småhusbebyggelse omgivet av jordbruksmark
och skog. Längs Backasjön och Luvsjön finns
stränder och mindre våtmarker. I Genne och
Värmbol finns mindre grönområden vid vatten
och mellan villabebyggelse med bland annat
bollplan och ett skogsområde med kulturbete
och blockig morän. Nere vid Backasjön finns en
fin bruksmiljö som knyter an till kulturhistorien
och en våtmark. Sociotopkarteringen visar att det
uppskattas att området är belyst på kvällen och
att det finns möjlighet till spontanfotboll.
Kring Luvsjön har ett småhusområde växt
upp sedan år 2000 och den fjärde etappen
av exploateringen är på gång. Den nya
exploateringen ställer krav på att park och
naturmiljöer anpassas för att klara en ökad
användning.
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Gröna karaktärer: Skog, naturpark,,
stränder och våtmark
Nordväst om staden finns ett öppet odlings- och
beteslandskap med ekhagar, alléer och äldre
gårdsmiljöer. Fågeltornet Tornstugan och en
anlagd naturstig finns också i området. Enligt
sociotopkarteringen uppskattas lugnet och
landsbygdskänslan.

Prioriterade åtgärder Catrineholms gård &
Näsnarens strand
17. För att stärka tillgängligheten och tryggheten bör
promenadmöjligheter förbättras liksom tillgänglighet till
vattnet. Området har stor potential för naturpedagogik
med äldre skog, kulturmiljöområden och ett Natura 2000
område. Se mål 1.2 och 2.1.

Förslag till implementering av mål och planeringsriktlinjer:
• Kulturlandskapet med jordbruk och utblickar är viktigt
att bibehålla för att stärka området som besöksmål. Se
mål 1.3 och 1.4.

Näsnarens Natura 2000 område
Näsnaren är en av Sörmlands artrikaste fågelsjöar och
inrättades som Natura 2000 området år 2000. Nära
200 arter har observerats inklusive häckande havsörn,
rördrom och stora grupper salskarake. Sjön är grund och
näringsrik och kantas av stora vassbälten.
De av länstyrelsen i Södermanland identifierade hoten
mot området inkuderar:
• Orenat dagvatten från Katrineholm och intilliggande
industriområden
• Näringsämnen från intilliggande jordbruk
• Igenväxning av strandzonen pga ex upphävd hävd
• Exploatering av strandområdet
• Ökat friluftsliv med båttrafik, sportfiske och bad som

Foto: Lena Hammarbäck

riskerar störa strandhäckande fåglar

Picknickplats vid fågeltornet vid Näsnaren
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Foto: Hanna Maxstad

Fortsatt arbete
Föreslagna inventeringar och
utredningar:
• Kommunen bör ta fram en övergripande
skötselplan för alla kommunala grönområden.
• Ett lokalt anpassat verktyg för att beräkna
lämplig mängd, funktion och kvalitet på
grönytor i exploateringsprojekt bör tas fram.
• Kommunen bör göra en
ekosystemtjänstkartläggning för att visa vilka
ekosystemtjänster som nyttjas i staden idag, var
det finns områden med ekosystemtjänster att
nyttja mer och vilka behov det finns att
genomföra åtgärder för att öka naturens
möjlighet att bidra med ekosystemtjänster.
• Grönplanen slår fast att kompensation ska
göras om grönytors ekologiska eller rekreativa
värden inte kan undvikas eller bevaras vid
exploatering. För att detta ska implementeras
kontinuerligt bör diskussionen kring
kompensation lyftas i all planering.
• För bättre information och orienterbarhet i
stadens gröna miljöer bör informations- och
kartmaterial för stadens grönstruktur tas fram.

Uppföljning
Planen ska följas upp årligen i samband med
årsredovisning i Bygg-och miljönämnd. Eftersom
grönplanen är kopplad till Översiktsplan – del
staden ska den aktualitetsprövas samtidigt.
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GIS- och kartmaterial
Grundkarta Katrineholms kommun

Bilaga 1 Gällande
lagstiftning
utdrag ur Plan- och bygglag (PBL) 2010:900
2 kap. Allmänna och enskilda intressen

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver
tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan,

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot

till både allmänna och enskilda intressen.

trafikolyckor och andra olyckshändelser,

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa

förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och

verkningarna av stridshandlingar,

vattenområden används för det eller de ändamål som områ-

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda

dena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge

klimat- och hygienförhållanden,

och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från

5. möjligheterna att hantera avfall,

allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-

miljöbalken ska tillämpas.

ringsförmåga att använda området, och

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur-

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankom-

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanord-

munala och regionala förhållanden främja

ningar.

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande

Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska

utformning av bebyggelse, grönområden och kommunika-

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,

tionsleder,

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och

och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga

användbar för alla samhällsgrupper,

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi

7 § Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till be-

och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

hovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

sammanhållen bebyggelse finns

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

1. gator och vägar,

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de

2. torg,

intressen som anges i första stycket 1–5. Lag (2013:867).

3. parker och andra grönområden,

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-

4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och

handsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att

5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och

bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig

kommersiell service.

för ändamålet.

8 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-

lag ska byggnadsverk som placeras under markytan i skälig

besked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk

omfattning utformas så att det inte försvårar användningen av

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

marken ovanför.

till

9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalise-

1. människors hälsa och säkerhet,

ring, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och

2. jord, berg- och vattenförhållandena,

ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsed-

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,

da användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanord-

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhälls-

ningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller

service i övrigt,

omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar

och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

samt bullerstörningar, och

10 § Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifGrönplan för Katrineholm stad | 49

ter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.

som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses

11 § Planläggning och annan prövning enligt denna lag som

i första stycket.

avser en användning av ett mark- eller vattenområde som

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för

också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska sam-

anläggningar för industriell produktion, energiproduktion,

ordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som

Utdrag ur Miljöbalk (MB) 1998:808
3 kap. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden

kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de

i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företrä-

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalför-

de skall ges sådan användning som medför en från allmän

svaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan

synpunkt god hushållning.

påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs

obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra

för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder

ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av

som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

anläggningarna.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera

ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgär-

oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål

der som kan skada naturmiljön.

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse

området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-

skall försvarsintresset ges företräde.

sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodo-

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestäm-

ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom

melserna i 4 kap.

att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
ett rationellt skogsbruk.
5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas
bedrivande.
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses
i första stycket.
7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material
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anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses

Foto: Hanna Maxstad

Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38.
Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm.
Telefon: 0150-570 00 (klockan 8–17)
www.katrineholm.se
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr: PLAN.2015.3

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
tillhörande

Grönplan för Katrineholm stad
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2018-10-24

GRANSKNINGENS UPPLÄGG
Planförslaget har skickats ut för granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 5 juli - 6 september 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.
Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 5 juli 2018.

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yttranden utan synpunkter
1.
2.
3.
4.
5.

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Vattenfall Eldistribution AB
Trafikverket
Service och tekniknämnden
Lantmäteriet

2918-07-05
2018-07-31
2018-08-23
2018-09-03
2018-09-06

Yttranden med synpunkter
6. Katrineholm-Vingåkers ornitologer
2018-08-27
Katrineholm-Vingåkers ornitologer ställer sig positiva till grönplanen. De tycker att det är en bra
helhetsyn där bevarande av bologisk mångfald ses som en viktig del. De anser det positivt att
anlägga mindre våtmarker i stadens närhet då det gynnar fågelliv såväl som biologisk mångfald i
stort.
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7. Privatperson 7 (numrering från samrådsredogörelsen)
2018-09-05
Vi tycker inte att svaret från samrådet är tillfredställande utan håller fast vid att närliggande
grönområdena, och passagerna till dem, saknas, eftersom det är stadsborna som använder dem på
daglig basis.
Frågan är om Krämbolsskogen och Ramsjöhult verkligen kommer att behandlas i den
kommunövergripande grönplanen? Kommer den planen behandla alla värdefulla grönområden i
kommunen eller handlar den bara om tätorternas parkmark?
Eftersom staden Katrineholm växer känns det extra viktigt att planera för de här stadsnära
områdena så att en bra helhet skapas med bra flöden för hur vi kommunmedborgare kan röra oss
i naturen, och även öka tillgängligheten för fler.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Kommunen vidhåller svaret från samrådet och vill återigen hänvisa till att på sida 31 nämns
angränsande områden, Krämbol, Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar
gröna stråk till dessa områden. Kopplingen till dessa områden kommer att arbetas med i
kommunens fortsatta planering.
8. Miljöpartiet det gröna
2018-10-18
Den grönplan som arbetats fram pekar på en mängd faktorer som är av stor betydelse för
planeringen av stadsmiljön såväl som den stadsnära miljön i Katrineholm.
Grönplanen är inte bindande, utan är, som framgår av missivet, ”ett vägledande dokument som
ska fungera som stöd för en hållbar utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer.”
Trots att kommunen inte förbinder sig att följa grönplanen är det ett dokument som förpliktar.
Inte bara på grund av de många goda intentioner som presenteras, utan kanske främst på grund av
att många av de åtgärdsförslag som återfinns i planen har stor betydelse för främjande av den
biologiska mångfalden i ett långsiktigt hållbart samhälle, något som är avgörande för vår framtida
överlevnad.
Vid sidan av skrivningar om tillgänglighet till natur i stan, samt vikten av naturen som en plats
för rekreation vill vi framhålla tre områden som särskilt viktiga att beakta när Grönplanen
implementeras, och som har särskilt stor betydelse för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling
i stadsmiljön och den stadsnära miljön i och kring Katrineholm.
Det handlar om att:
• Bevara och skydda ursprungliga/äldre skogsmarker, naturmiljöer och nyckelbiotoper som har
ett högt skyddsvärde samt att det sker en övergång till ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk inom
kommunens hela skogsbestånd.
• Främja viktiga ekosystemtjänster, framför allt reglerande tjänster som rening av vatten,
pollinering och rening av luft.
• Stärkt den biologisk mångfalden och skydda befintliga spridningssamband för växter och
djur, samt nyskapa goda spridningssamband där så behövs.
Förutom de skrivningar som återfinns i Grönplanen avseende dessa områden vill vi peka på
vikten av att man vid fortsatt arbete i stadsmiljön och i stadsnära miljö verkligen på allvar tar
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hänsyn till de intentioner som Grönplanen står för. Vår uppfattning är att kommunen ofta nöjer
sig med att ta fram välformulerade planer och policydokument och att dessa är viktigare än de
åtgärder som dokumenten presenterar. ”Grönplan för Katrineholms stad” förtjänar att tas på
större allvar, särskilt med tanke på de åtaganden vi gemensamt står inför när det gäller att
motverka de globala klimatförändringarna.
Bevarandet av ursprunglig äldre skogsmark och nyckelbiotoper, ett varsamt skogsbruk, liksom
främjandet av ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden med möjlighet till goda
spridningssamband för växter och djur har stor betydelse, inte bara för artrikedomen när det
gäller flora och fauna. Det är också grundläggande för att kunna ge framtida generationer i
Katrineholm tillgång till en artrik och myllrande naturmiljö som främjar ett långsiktigt uthålligt
samhällsbygge i samklang med naturen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Grönplanen är framtagen dels för att föra frågorna till en högre nivå under processen och dels
för att fungera som underlag för fortsatt planering och bygglovprövning. Intentionerna i den
antagana grönplanen ska kommunen ta hänsyn till.
ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET
Grönplanen har uppdaterats till en antagandehandling i övrigt har inga ändringar gjorts gällande
innehållet i planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 24 oktober 2018

Sara Eresund
Plansamordnare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Likvidation av Regionförbundet Sörmland,
verksamhetsövergång med mera
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Region Sörmland
övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och
tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt
bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning.
3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas
emot.
5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av
förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019.
Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget.
Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att
landstinget omvandlas till region.
Beslutsunderlaget från Regionförbundet Sörmland beskriver likvidationen
och arkivhantering samt genomförandet av likvidationen för Regionförbundet
Sörmland.
Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos
berörda parter.
Regionförbundet har med anledning av regionbildningen fattat flera beslut som också
respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
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Regionstyrelsens protokoll, 2018-04-04, § 31, med beslutsunderlag

Sari Eriksson
Kommundirektör
Beslutet skickas till: Regionförbundet, länets kommuner, landstinget Sörmland,
kommunledningsförvaltningen, akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

HANDLÄGGARE

DATUM

Jenny Johansson
Enheten för informationsförsörjning och landstingsarkiv

DOKUMENTNUMMER

LS-LED18-2336

Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående
arkiv- och informationshantering

Innehåll
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Bakgrund
2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att
ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner
är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att
övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.
Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om
likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man
ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av
huvudman.
Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i
samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets
arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur
kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas
inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot
skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.
I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som
verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som
omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där
landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument
framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.
Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och
ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd
arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland,
inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund.
Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess
uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande
organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv
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Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en
myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två
arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens
organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny
arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och
SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som
inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de
handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då
båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om
förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av
verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet
(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet
ansvaret för handlingarna.
Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga
parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande
av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta
arkivhandlingar för Länstrafiken AB.

Överlämnande av arkiv
Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans
till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att
respektive verksamhet behöver
1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar
information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket
informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i
system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala
system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas
med landstingsarkivet.

2

Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och
som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan
gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och
rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.
Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.
Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01
rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem
som ska verkställa gallringen.
Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov
av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med
landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering
av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men
gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas
informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får
gallras och med vilken gallringsfrist.
I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att
göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd
information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför
sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut
därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för
att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna
handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men
landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella
föreningar och stiftelser.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att
gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte
automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från
kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av
gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens
medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut
retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta
handlingar från Länstrafiken AB.

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden
Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för
dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska
miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets
dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast
används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.
Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte
längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser
inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.
Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största
möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska
hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur
och representanter från kommunalförbunden.
För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till
informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden,
se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.

Hantering av IT-komponenter
En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom
delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och
SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det.
Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i ITkomponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och
gallringsutredningar.
Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste
möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i
landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av
exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet
med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över
en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära
kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.
De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras
över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets
förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen
särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt
som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för
arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte
ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en
framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om
respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts.
Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta.
Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom
förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet.
Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från
kommunalförbunden som har kunskap om systemen.
För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds
IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i
samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.
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Kommunstyrelsen

Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och
verksamhetsövergång
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande
1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder
överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.
3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns.
4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas
emot.
6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5.
7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan
ske efter 2019-01-01.
8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen
slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019.
Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget.
Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att
landstinget omvandlas till region.
Protokollsunderlaget från SKTM beskriver likvidationen, överlåtandet av tillgångar
och skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt genomförandet av
likvidationen. I underlaget ingår avtal om miljöskuld som SKTM rekommenderar
medlemmarna att godkänna.
Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos
berörda parter.
SKTM har med anledning av avvecklingen av myndigheten fattat flera beslut som
också respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivmyndighet, 2018-10-04, § 3 (med
bilagor inklusive avtal om miljöskuld)

Sari Eriksson
Kommundirektör
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Detta avtal avseende överlåtelse av aktier (”Överlåtelseavtalet”) har denna dag slutits
mellan:
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, org. nr 222000-2931, med
registrerad adress Box 591, 611 10 Nyköping (”Säljaren”)
och
Landstinget Sörmland, org. nr 232100-0032, med registrerad adress Repslagaregatan 19,
611 88 Nyköping (”Köparen”).
Säljaren och Köparen benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som
“Parterna”.
______________

1. Bakgrund
Säljaren äger samtliga # aktier (”Aktierna”) i Länstrafiken i Sörmland AB,
org. nr 556194–6236 (”Bolaget”).
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Säljaren biträda
myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter som förvalta ingångna
avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för
enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Köparen har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 hos
regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir
landstinget region genom att Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs
in i lagen. I samband med detta föreslås även landstinget (regionen) överta
ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik. Säljaren ska som en konsekvens av beslutet
avvecklas.
Säljaren önskar därför sälja och Köparen önskar köpa Aktierna. I syfte att
reglera överlåtelsen av Aktierna ingår Parterna nu Överlåtelseavtalet.

2. Överlåtelse
Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen och Köparen förvärvar
härmed Aktierna från Säljaren. Äganderätten till Aktierna övergår till
Köparen på tillträdesdagen, förutsatt att villkoren enligt punkt 5 nedan är
uppfyllda

3. Köpeskillingen och dess betalning
Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 39 000 000 kronor, vilket motsvarar
aktiernas bokförda värde 2018-12-31.
Köpeskillingen ska regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras
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4. Tillträde
Tillträde ska äga rum på tillträdesdagen på den plats som Parterna kommer
överens om. Tillträdesdagen sker enligt överenskommelse.
Vid Tillträdet ska följande åtgärder vidtas.
Säljaren och Köparen ska bekräfta att villkoren enligt punkt 5 är uppfyllda.
Säljaren ska:
till Köparen överlämna aktiebrev representerande Aktierna transporterade
på Köparen;
tillse att Köparen införs som ägare av Aktierna i Bolagets aktiebok och
till Köparen överlämna aktieboken;

5. Villkor för Tillträde
Parterna är överens om att uppfyllandet av följande villkor är en
förutsättning för att Tillträde ska genomföras.
Förbundsdirektionen i Säljaren har fattat beslut om att godkänna
överlåtelsen av Aktierna på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet
och sådant beslut har även vunnit laga kraft.
Respektive fullmäktige i Säljarens medlemmar har godkänt överlåtelsen
på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet och sådant beslut har
även vunnit laga kraft.
Köparens har fattat beslut om att godkänna förvärvet av Aktierna på de
villkor som framgår av Överlåtelseavtalet.
Säljarens medlemmar har ingått avtal gällande betalningsansvar för
eventuell miljöskuld i Bolaget.
Inga väsentliga brott ska föreligga avseende garantierna i punkt 6.

6. Säljarens garantier
Säljaren har full oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga
aktier i Bolaget.
Både Säljaren och Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder
och förpliktelser i Bolaget. Säljaren lämnar därför inga övriga garantier,
utöver vad som angivits ovan.

Överlåtelseavtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
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Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Landstinget Sörmland
______________________
Namn:

______________________
Namn:

______________________
Namn:

______________________
Namn:
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Slutligt utkast 4 september 2018

Avtal gällande betalningsansvar för
eventuell miljöskuld

1. Parter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Landstinget Sörmland org. nr. 232100-0032
Eskilstuna kommun, org. nr. 212000-0357
Flen kommun, org. nr. 212000-0332
Gnesta kommun, org. nr. 212000-2965
Katrineholms kommun, org. nr. 212000-0340
Nyköping kommun, org. nr. 212000-2940
Oxelösund kommun, org. nr. 212000-0324
Strängnäs kommun, org. nr. 212000-0365
Trosa kommun, org. nr. 212000-2957
Vingåker kommun, org. nr. 212000-0308

Parterna benämns i det följande för ”Landstinget” respektive ”Kommunerna” och gemensamt
för ”Parterna”.

2. Inledning och bakgrund
2.1. Landstinget har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 (”Beslutet”) hos
regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir Landstinget region genom att
Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs in i lagen. I samband med detta föreslås även
landstinget (regionen) överta ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
2.2. Ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet har idag Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (”SKTM”) med Landstinget och Kommunerna som
medlemmar. Som en konsekvens av Beslutet kommer SKTM avvecklas/likvideras.
2.3. SKTM äger bolaget Länstrafiken i Sörmland AB (”Bolaget”) som har till föremål för sin
verksamhet att på uppdrag av SKTM biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja
fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som
myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
2.4. Som en ytterligare konsekvens av Beslutet har SKTM och Landstinget kommit överens om
att Landstinget genom Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland
AB (”Överlåtelseavtalet”) daterat den # förvärvar samtliga aktier i Bolaget.
2.5. Enligt SKTM finns det en risk för miljöskulder inom byggnader och mark som ägs av
Bolaget. SKTM kommer genomföra markundersökningar innan årsskiftet 2018/2019 i
syfte att fastställa åtgärdsbehov, som uppstått inom byggnader och mark som ägs av
Bolaget, under den tid SKTM bedrivit verksamhet (”Markundersökningarna”). Det finns
2

således osäkerhet om vilket åtgärdsbehov som finns och vem som i så fall är ansvarig för
åtgärderna enligt miljöbalken.

3. Parternas skyldigheter
3.1. Om tillsynsmyndighet genom beslut fastställer att någon av Parterna är ansvarig för
åtgärdsbehov enlig miljöbalken är Parterna överens om att kostnader förenade med detta
åtgärdsbehov är gemensamma. Nyssnämnda gäller med begränsningen att åtgärdsbehov som
tillsynsmyndighet beslutar att någon av Parterna ansvarar för som uppkommit efter
Markundersökningarna ska bekostas av Landstinget ensamt, såvida parterna inte kommer
överens om annat.
3.2. Under förutsättning att Parterna inte enas om annan fördelningsnyckel är Parterna överens om
att gemensamma kostnader ska fördelas mellan Parterna enligt den fördelningsnyckel som
följer av SKTM:s förbundsordning § 20. Det vill säga att Landstingets andel är hälften av
kostnaderna. Kommunernas andel är hälften av kostnaderna fördelat inbördes efter respektive
kommuns invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte
3.3. Detta avtals giltighet är villkorat av att erforderliga beslut fattas av Parterna samt att tillträde
av aktierna i Bolaget sker enligt Överlåtelseavtalet.
# den ------- 2018
Detta avtal har upprättats i tio exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
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Oxelösund kommun
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Bakgrund
2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att
ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner
är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att
övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.
Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om
likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man
ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av
huvudman.
Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i
samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets
arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur
kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas
inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot
skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.
I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som
verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som
omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där
landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument
framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.
Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och
ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd
arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland,
inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund.
Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess
uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande
organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv
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Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en
myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två
arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens
organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny
arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och
SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som
inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de
handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då
båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om
förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av
verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet
(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet
ansvaret för handlingarna.
Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga
parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande
av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta
arkivhandlingar för Länstrafiken AB.

Överlämnande av arkiv
Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans
till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att
respektive verksamhet behöver
1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar
information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket
informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i
system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala
system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas
med landstingsarkivet.

2

Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och
som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan
gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och
rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.
Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.
Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01
rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem
som ska verkställa gallringen.
Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov
av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med
landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering
av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men
gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas
informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får
gallras och med vilken gallringsfrist.
I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att
göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd
information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför
sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut
därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för
att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna
handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men
landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella
föreningar och stiftelser.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att
gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte
automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från
kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av
gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens
medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut
retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta
handlingar från Länstrafiken AB.

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden
Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för
dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska
miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets
dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast
används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.
Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte
längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser
inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.
Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största
möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska
hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur
och representanter från kommunalförbunden.
För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till
informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden,
se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.

Hantering av IT-komponenter
En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom
delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och
SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det.
Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i ITkomponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och
gallringsutredningar.
Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste
möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i
landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av
exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet
med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över
en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära
kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.
De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras
över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets
förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen
särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt
som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för
arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte
ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en
framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om
respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts.
Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta.
Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom
förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet.
Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från
kommunalförbunden som har kunskap om systemen.
För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds
IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i
samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-10

KS/2017:478 - 100

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om anordnande av demokratidag
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till pågående arbete med kommunplanen för nästa mandatperiod.
Beredning
Kommunen har precis gått in i en ny mandatperiod, vilket innebär att en ny
kommunplan ska tas fram. Kommunplanen visar den långsiktiga inriktningen för
kommunens övergripande planering samt övergripande mål och resultatmål för hela
mandatperioden. Ett eventuellt införande av demokratidag bör således inte föregå den
nya kommunplanen.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Vår beteckning

2018-09-13
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Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om anordnande av en demokratidag
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin
(L) och John-Erik Nyman (L) har lämnat in en motion om anordnande av en
demokratidag. I motionen lämnas följande yrkande:
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arrangera en demokratidag i
Katrineholm, öppen för alla med politiska uppdrag och för allmänheten.
Ärendets handlingar


Motion från Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka
(L), Lars Levin (L) och John-Erik Nyman (L), 2017-10-02.

Ärendebeskrivning
Demokratidagar arrangeras i flera kommuner, bland annat i Göteborg, Sundsvall,
Skövde och Mora. Många med fokus på barn- och ungdomar, där demokratidagen
arrangeras tillsammans med en eller flera skolor. Vissa har olika teman och, förutom
politiker, särskilt inbjudna deltagare från föreningsliv, näringsliv, myndigheter och
kommunen.
I vilken storlek och form en demokratidag skulle kunna arrangeras i Katrineholms
kommun får utredas närmare ifall detta blir aktuellt. Det finns möjligtvis utrymme att
samköra en demokratidag med redan existerande projekt- och temadag. Oavsett storlek
kommer det krävas resurser i form av personal, ekonomi och tid att genomföra en
demokratidag.
Förvaltningens bedömning
En demokratidag kan anordnas och genomföras under förutsättning att det finns en
stark och bred politisk vilja att delta i en demokratidag. En demokratidag ska först och
främst vara en möjlighet att träffa sina lokala politiska företrädare.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin
(L) och John-Erik Nyman (L)

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE OM ANORDNANDE AV EN
DEMOKRATIDAG
1952 hade Sverige 7 miljoner invånare och ca 200 000 personer ett politiskt
förtroendeuppdrag på kommunal nivå. Med kommunsammanslagningarna minskade
antalet drastiskt. I slutet på 1980-talet hade runt 75 000 svenskar ett politiskt uppdrag.
Idag är det endast ca 36 000 som har förtroendeuppdrag. Vad vi ser är en
maktkoncentration genom att de kommunala nämnderna blivit färre och allt färre
personer har samlat på sig många uppdrag.
Allt färre vet namnet på sina företrädare eller träffar dem på gatan, torget eller bussen.
Detta måste kompenseras genom reformer som gör att människor kan göra sin röst
hörd också mellan valen.
Sommaren 2014 tillsatte regeringen en demokratiutredning. Uppdraget var att komma
med förslag på hur engagemanget inom demokratin kan öka och hur var och ens
politiska inflytande kan stärkas. I början av 2016 lämnades slutrapporten av
ordförande Olle Westberg och huvudsekreterare Daniel Lindvall och det
konstaterades att den svenska demokratin är stark men står inför ett antal utmaningar.
Framför allt har klyftorna ökat mellan dem som är delaktiga och känner att de kan
påverka och dem som upplever sig stå vid sidan av. Den demokratiska arenan – de
platser där tankar, åsikter och intressen möts – är alltmer segregerad. Segregationen
avspeglar sig i de allmänna valen, i förenings- och partiaktiviteten och
nyhetskonsumtionen. Utredningen konstaterar vidare att kvinnor, utrikes födda och
unga är underrepresenterade i politiken. Detta medför att de politiskt aktiva inte är
representativa för befolkningen i sin helhet.
Mycket tyder på att många av dem som tidigare känt sig utanför nu har börjat
kanalisera sitt missnöje genom förakt mot det politiska etablissemanget, samhällets
institutioner och media. Utifrån ovanstående, och med Demokratiutredningens
resultat som bas, vore det önskvärt med en bred översyn av hur den kommunala
demokratin i Katrineholm kan fördjupas och i slutänden resultera i ett allmänt ökat
engagemang för kommunalpolitiska frågor och ett ökat valdeltagande.

Liberalernas riksorganisation · Box 2253 · 103 16 Stockholm · 08–410 242 00 · www.liberalerna.se · info@liberalerna.se

Från Liberalernas sida yrkar vi att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att arrangera en demokratidag i Katrineholms kommun, öppen för alla med politiska
uppdrag och för allmänheten.
Katrineholm 2017-10-02
/Ewa Callhammar/

/Inger Hult/

/Jesper Ek/

/Krister Wistbacka/

/Lars Levin/

/John-Erik Nyman/
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-10

KS/2017:554 - 109

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om medborgarinflytande
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Katrineholms kommun
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www.katrineholm.se
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2018-09-24
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Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion från centerpartiet om medborgarinflytande
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C) har lämnat in en motion om medborgarinflytande. I motionen lämnas
följande yrkande:
Att planer och strategier som är av större betydelse ska ställas ut så att allmänheten kan
lämna in synpunkter innan beslut fattas.
Ärendets handlingar


Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C)
och Anita Karlsson (C), 2017-11-20

Ärendebeskrivning
I beredningsprocessen av motionen har kompletterande information och synpunkter
inhämtats från samhällsbyggnadsavdelningen, där majoriteten av kommunens
strategiska planer, som motionärerna syftar till, tas fram.
Katrineholms kommun saknar idag systematisk medborgardialog kring strategiska
planer i de fall det inte är reglerat i lag. Ändock bedrivs en omfattande
medborgardialog kring de strategiska planer som tas fram. Några aktuella exempel
nedan:




Grönplanen har varit utställd två gånger för allmänheten. I uppstartsfasen gjorde
man intervjuer med medborgare för att undersöka hur grönområden används.
Under Lyckliga gatan på Norr deltog samhällsbyggnadsförvaltningen för att
kommunicera Masterplan samt fånga upp åsikter från boende i området.
Kommunen arrangerar ”Kontoret på stan”, där syftet är att informera och diskutera
kommunens utveckling tillsammans med medborgarna.

Att införa liknande remissförfarande som detaljplan och översiktsplan skulle innebära
betydligt mer tids- och resurskrävande handläggning av kommunens strategiska planer.
En studie från Sveriges Kommuner och Landsting (Medborgardialog som en del i
styrprocessen, 2013) visar att systematisk medborgardialog kräver särskilt avsatta
resurser i form av tid, personal och ekonomi.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
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Studien visar vidare att medborgare som redan idag påverkar och är inflytelserika är
det som är mest aktiva och tongivande i medborgardialoger. Det kommer därmed
krävas omfattande analyser, arbets- och kommunikationsinsatser för att undvika en
snedvriden medborgardialog.
Kommunens strategiska planer utgår från översiktsplanenen, så medborgarnas
synpunkter har till viss mån redan tagits del av i ett tidigare skede.
I framtagandet av strategiska planer tar Katrineholms kommun in synpunkter från
intresseorganisationer och andra relevanta representanter i form av workshops,
föredragningar och remissrundor. Dessa består bland annat av funktionsrättsrådet,
pensionärsrådet samt representanter från närings- och friluftsliv.
Erfarenhet från kommunens tidigare dialogtillfällen visar att enskilda medborgare
tenterar att fokusera på ett visst område eller en enskild fråga, vilket riskerar att gå i
motsatt riktning mot planens syfte att få ett strategiskt helhetsgrepp.
Förvaltningens bedömning
Kommunens bedöms bedriva ett fullgott medborgarinflytande utifrån de resurser som
finns. Dessutom nyttjas flera av kommunens arrangemang som ett tillfälle att nå ut till
medborgare för att informera och diskutera om pågående/framtida strategiska planer –
utan att detta formellt beskrivs som medborgarinflytande.
Involverandet av råd, intresseorganisationer och andra representanter i relevanta frågor
bedöms som tillräcklig för att tillgodose sig viktiga synpunkter som sedan ligger till
grund för framtagandet av kommunens strategiska planer.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C)
Akt
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Medborgarinflytande
För detaljplaner och för Översiktsplanen finns det reglerat i lag hur allmänheten ska kunna lämna
synpunkter under arbetets gång. Det finns många andra viktiga dokument som kommuninvånare
skulle kunna lämna synpunkter på och som därmed skulle bli bättre förankrade och kunna tillföras
kloka förbättringar. Det kan handla om planer och strategier av olika slag, exempelvis hastighetsplan,
cykelplan, grönplan, trafikstrategi och liknande. Det är dokument som många kan ha synpunkter på,
men där det är försent att komma in med dem när förslagen når offentligheten inför beslut i nämnd,
styrelse eller kommunfullmäktige.
Centerpartiet anser att medborgarinflytandet ökar om kommuninvånarna engageras tidigare i
planeringen och att det ökar respekten för de beslut som sedan fattas i demokratisk ordning.
Centerpartiet yrkar:
Att planer och strategier som är av större betydelse ska ställas ut så att allmänheten kan lämna in
synpunkter innan beslut fattas.
Katrineholm 20 november 2017

Inger Fredriksson (C)

Sten Holmgren (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Anita Karlsson (C)
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-10

KS/2018:10 - 636

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård- och
omsorgen
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum

Vår beteckning

2018-08-13

KS/2018:10 - 636

Ert datum

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och
omsorg
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att skapa
tidigt intresse för jobb inom äldre-handikappomsorg. I motionen lämnas följande
yrkande:
att kommunen skapar nya möjligheter i enligt med motionens intentioner för ungdomar
att påbörja praktik och jobb inom vård och omsorg.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Båda
nämnderna föreslår avslag till motionen.
Bildningsförvaltningens och vård- och omsorgsförvaltningens bedömning i
beredningen av ärendet är att det arbete som redan bedrivs motsvarar intentionerna i
motionen.
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utöver den beredning
som gjorts av ärendet inför bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
ställningstagande.
Ärendets handlingar




Motion från Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD), 2017-12-28
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018-06-08
Bildningsnämndens beslut § 24 2018-06-12

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Loley (KD), Frondelius (KD)
Akten
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Hnr VOn 2018:611
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-07
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§ 56

Yttrande över motion om praktik för ungdomar inom vård
och omsorg (VON/2018:24)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås.

Reservation
Inger Björklund (KD) och Jan Åke Asp (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått en motion från kristdemokraterna på remiss
från kommunledningsförvaltningen. I motionen framgår att niondeklassare i
Jönköpings kommun får chansen att praktisera inom vård och omsorg under julhelgen
inför gymnasievalet. Att låta ungdomar prova jobb inom omsorgen är ett sätt att
marknadsföra arbetet. Kristdemokraterna vill genom sin motion lyfta detta goda tillvägagångssätt för kommande rekryteringsbehov inom omsorgen och yrkar på att
kommunen skapar nya möjligheter enligt ovan intentioner för ungdomar att påbörja
praktik och jobb inom vård och omsorg.
Vård- och omsorgsförvaltningen har gett samtliga verksamheter i förvaltningen möjlighet att komma med synpunkter gällande motionen.
Den sammantagna bedömningen är att vård- och omsorgsförvaltningen, genom arbetet med vårdinformatörer samt genomförande av sommarkurs för 8:e klassare, har en
etablerad marknadsföring av vård- och omsorgsyrket. Någon ytterligare marknadsföringsinsats via ytterligare praktik bedöms inte nödvändig i nuläget.
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen har personal från olika verksamhetsområden som är
utsedda till vårdinformatörer. Vårdinformatörerna arbetar som en del i förvaltningens
marknadsföring för framtida rekryteringar, bland annat genom att medverka i
sommarkursen.
Sommarkursen är till för ungdomar som går i årskurs 8 och arrangeras av vård- och
omsorgsförvaltningen och Katrineholms tekniska college (KTC). Kursen är totalt fem
dagar, sex timmar per dag. Det är två dagar teori och två dagar praktik. Den sista
dagen är en halvdag för uppföljning. Under teoridagarna blandas teori med praktiska
övningar, bland annat venprov, rullstolskörning, omvårdnad (ex matning, tandborstning, renbäddning av säng) och samtal utifrån olika diagnoser. Ungdomarna får även
information om vård- och omsorgsprogrammet och vilka möjligheter till jobb detta
kan leda till. Under praktikdagarna får ungdomarna tillsammans med handledare
inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet (daglig verksamhet LSS) vara med i
kommunens vård- och omsorgsarbete.
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-07
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Sommarkursen har anordnats sedan 2002, med undantag från 2017 då KTC flyttade
från Ellwynska skolan till Duveholmsgymnasiet.
2016 sökte drygt 80 ungdomar till kursens 50 platser. Utvärderingen från sommarkursen 2016 visar att de flesta eleverna var nöjda eller mycket nöjda. Ingen uppgav
att den inte alls var nöjd.
Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KTC planerat att följa upp hur
många från sommarkursen som söker vård- och omsorgsprogrammet.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns ett stort antal arbetsplatser med enbart
kvinnor. Med utgångspunkt i detta arbetar förvaltningen med att vidta åtgärder vid
rekrytering för att försöka åstadkomma jämställdhet och aktivt arbeta för en jämnare
könsfördelning. Förvaltningens princip vid lottning till sommarkursen är att det ska
vara jämn könsfördelning mellan tjejer och killar, där minst 40 procent av underrepresenterat kön ska komma med på kursen. Detta är en del i arbetet med jämställdhet för att få en kvantitativ balans mellan könen och därigenom en jämnare könsfördelning framåt. Principen innebär därför att underrepresenterat kön kan komma att
ges företräde till sommarkursen. Alla sökanden kan ses ha likvärdiga meriter, då det
inte finns några specifika meriter definierade till sommarkursen förutom att de
sökande ska ha skickat in ansökan innan sista ansökningsdag och gå på högstadiet i
årskurs åtta i Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar
•
•

Remiss – Motion från kristdemokraterna om praktik för ungdomar inom vård- och
omsorgen
Motion - Skapa tidigt intresse för jobb inom äldre- och handikappomsorgen.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Inger Björklund (KD), Jan Åke Asp (SD) samt utredare Johanna Flood.
Förslag och yrkanden
Inger Björklund (KD) och Jan Åke Asp (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.
Ordföranden ställer Inger Björklunds m.fl. yrkande om bifall mot förvaltningens
förslag.
Hon finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2018-06-12

9

§ 24

Förslag yttrande gällande motion om praktik för
ungdomar inom vård- och omsorg (BIN/2018:15)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslaget att niondeklassare ska ges chansen att praktisera
inom äldreomsorgen inför gymnasievalet. Detta för att få fler ungdomar intresserade
av jobb inom vård och omsorg. Praktiken föreslås vara förlagd till lovet mellan höstoch vårtermin. Projektet finns för närvarande i Jönköping.
Katrineholms Tekniska College (KTC) arrangerar sedan 2002, tillsammans med vårdoch omsorgsförvaltningen, sommarkurs för elever som går i årskurs 8. Teori blandas
med praktik under fem dagar. Eleverna får även information om gymnasieskolans
vård- och omsorgsprogram och vilka möjligheter till jobb detta kan leda till.
Bildningsförvaltningens bedömning är att sommarskursen som bedrivs för elever i
årskurs 8 motsvarar intentionerna i motionen.
Ärendets handlingar
•

Motion – Skapa tidigt intresse för jobb inom äldre- handikappomsorgen

Förvaltningens bedömning
Katrineholms Tekniska College (KTC), arrangerar, tillsammans med vård- och
omsorgsförvaltningen, sommarkurs för elever som går i årskurs 8. Kursen är totalt
fem dagar, sex timmar per dag. Två dagar teori och två dagar praktik, sista dagen är
en halvdag för uppföljning. Under teoridagarna blandas teori med praktiska övningar
och samtal utifrån olika diagnoser. Eleverna får även information om
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och vilka möjligheter till jobb detta kan
leda till.
Sommarkurserna har anordnats sedan 2002. Utvärderingen från 2016 visade att de
flesta ungdomar var nöjda eller mycket nöjda. KTC planerar att, i samarbete med
vård- och omsorgsförvaltningen följa upp hur många elever från sommarkursen som
söker vård- och omsorgsprogrammet.
____________________
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-10-17

KS/2018:442 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Förslag till ledamot och ersättare till Region Sörmlands
regionala utvecklingsnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Göran Dahlström (S) som ledamot och Lars Härnström (M)
som ersättare till Region Sörmlands regional utvecklingsnämnd
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland önskar få in förslag på ledamot och ersättare till Region
Sörmlands regionala utvecklingsnämnd. Landstingsfullmäktiges val till styresle och
nämnder kommer att ske vid sammanträde den 13 november.
Ärendets handlingar


Förslag ledamot och ersättare Region Sörmland, Landstinget Sörmland

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Plan och Bygg

2018-09-20

KS/2018:400 - 210

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Sara Eresund

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över betänkandet -En utvecklad
översiktsplanering, del 1: Att underlätta efterföljande
planering (SOU 2018:46)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar det redovisade förslaget till yttrande till
Näringsdepartementet som kommunens yttrande över betänkandet – En utvecklad
översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46).
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets
betänkande – En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande
planering (SOU 2018:46). Katrineholm har valt att svara på remissen utifrån
rubrikerna för de olika föreslagna ändringarna angående översiktsplaneringen. Under
varje rubrik följer en kort sammanfattning av förslaget från betänkandet och sedan
kommunens ställningstagande.
Förslag till yttrande
Översiktsplanen bör inte vara bindande
Översiktsplanen ska fortsatt vara rådgivande inte bindande.
Katrineholms kommun delar uppfattningen om att översiktsplanen inte ska vara
bindande.
En planeringsstrategi ger kontinuitet och översiktsplanens aktualitet
Förslag om krav på att kommunen ska anta en planeringsstrategi senast 15 månader
efter ordinarie val, i syfte att skapa en kontinuitet i översiksplaneringen. Förslaget
innebär att om inte en planeringsstrategi antas är översiktsplanen inte aktuell vilket
innebär att kommunen inte ska kunna tillämpa standardförfarandet vid detaljplanering
eller åberopa LIS-områden.
Katrineholms kommun delar uppfattningen om att en kontinuitet i
översiktsplanearbetet är viktigt. En planeringsstrategi kan dock bli ett omfattande
arbete som kanske inte den mindre kommunen mäktar med. 15 månader kan vara en
för kort tid att ta fram en strategi på, där valresultatet är avgörande och hur politiken
organiserar sig efter det. Katrineholm ser hellre att bättre riktlinjer/rutiner skapas för
hur aktualitetsprövningen kan/ska genomföras på ett kontinuerligt och tydligt sätt.
Översiktsplanens inriktning kan utvecklas med befintliga planinstrument inom
PBL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
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I förslaget konstateras att det inte finns några behov av ytterligare planinstrument.
Dagens plansystem anses flexibelt utifrån kommunernas olika förutsättningar.
Katrineholms kommun delar uppfattningen om att inga ytterligare planinstrument
behövs. Dock är det bra med förtydligad vägledning.
Översiktsplanens innehåll
Förslaget föreslår lagändringar som förtydligar vad planens syfte är och vad den ska
innehålla. Boverkets förslag till ÖP-modell har varit en utgångspunkt.
Katrineholm ställer sig tveksamma till en standardisering av översiktsplanen innehåll
och anser att det ska vara upp till kommunen hur översiktsplanen ska utformas. Dock
anser vi att en ÖP-modell är bra som inspiration och vägledning i framtagandet av
översiktsplanen.
Översiktsplanens konskevenser
Förslaget är att översiktsplanen endast ska redovisa de väsentliga konsekvenserna av
planen.
Katrineholms kommun anser att det är ett bra förslag att endast väsentliga
konskevenser ska redovisas.
Att ta fram en översiktsplan
Mindre ändringar föreslås i planprocessen.
Katrineholm ställer sig bakom förslaget till ändringar i processen.
Ingripandegrunderna och statens medverkan i översiktsplaneprocessen
Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning för hur mellankommunala och regionala
frågor ska hanteras, hur miljökvalitetsnormer för vatten ska hanteras i PBL samt vilka
myndigheter Länsstyrelsen ska samverka med i planprocessen. Länsstyrelsens
granskningsyttrande föreslås fungera som ”kvitto” mellan kommun och stat och
enbart handla om ingripandegrunderna.
Katrineholm ser positivt på en tydligare vägledning för hur mellankommunala och
regionala frågor ska hanteras. Förslaget kan bidra till en mer likartad behandling av
landets översiktsplaner. Katrineholm ser positivt på att granskningsyttrandet enbart
skulle behandla hur planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. Rådgivning
anser vi vara viktigare i tidigare skeden i processen.
Övrigt
Standarder för utformning av digitala översiktsplaner föreslås tas fram.
Katrineholm ser positivt på en förbättring gällande digitalisering av översiktsplanen.
Vi skulle gärna se att PBL stöder en digital process för att översiktsplanen ska kunna
vara ett mer ”levande” dokument. Vi anser även att det vore önskvärt om processen
skulle kunna förkortas och förenklas för mindre revideringar i översiktsplanen.
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Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Ärendets handlingar
Betänkandet finns tillgängligt på regeringens hemsida
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2018/05/sou-201846/

Erik Bjelmrot
Plan- och byggchef

Sara Eresund
Plansamordnare

Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
Akten

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Sara.Eresund@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2018-10-11

KS/2018:141 - 049

Ert datum

Vår handläggare
Caroline Oskarsson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till
förfogande 2018-10-11
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för år 2018 till 6 000 000 kronor.
Ackumulerat till och med den 11 oktober 2018 har det beslutats om 2 677 239 kronor.
Kvar att besluta om finns 3 322 761 kronor.
Ärendets handlingar


Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-10-11

Caroline Oskarsson
Utredare
Beslutet skickas till:
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se

KOMMUNSTYRELSEN MEDEL TILL FÖRFOGANDE 2018
Ändamål och beslut
Anslag enligt budget,

6 000 000

Ändamål

Beslut

Ks:s of

Verksamhet

KVAR

Bidrag till lokalhyra - Eritreanska föreningen i Katrineholm

KS del §1

49 000

5 951 000

Bidrag till SM i nationell Skeet 2018
Bidrag till Katrineholms SK 100 år
Bidrag till fackeltåg 8 mars 2018 - Miranda
Bidrag akrivitetspengar till vård- och omsorgsförvaltningen
Bidrag till Nordiska mästerskapen i UV-rugby - SDK Näcken
Bidrag till Champions summer camp 2018 - Katrineholm Fotboll och
Kompisförening

KS del §2
KS §13
KS del §4
KS del §7
KS del §9

45 000
100 000
2 000
5 000
5 500

5 906 000
5 806 000
5 804 000
5 799 000
5 793 500

KS del §10
KS del §11
KS del §12
KS del §13
KS del §14
KS del §15
KS del §16

8 050
5 250
15 000
15 000
30 000
7 000
50 000

5 785 450
5 780 200
5 765 200
5 750 200
5 720 200
5 713 200
5 663 200

KS del §17
KS del §19
Ks del §20
KS del §21
KS del §22
KS del §23
KS del §37
KS del §39
KS del §40

15 000
22 000
21 000
50 000
20 000
35 000
30 000
40 000
12 000

5 648 200
5 626 200
5 605 200
5 555 200
5 535 200
5 500 200
5 470 200
5 430 200
5 418 200

Bidrag till Katrineholm Fotboll och Kompisförening
Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina SK
Bidrag till kval till Allsvenskan - KVBS
Bidrag till Junior SM och Sverige Cup i motocross - Katrineholms MCC
Bidrag till SHCF:s kongress och Årets Hundgala 2018
Bidrag till Challenge Tour-tävling 2018 - Katrineholms Golfklubb
Bidrag till Katrineholms Rotaryklubbs ungdomsstipendier i arbetet för integration
och en fritid i idrottsrörelsen
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2018 - Värmbols FC
Bidrag till inventarie - Värmbols FC
Bidrag till Hittaut 2018 - Katrineholms Orienteringsklubb
Bidrag till Pirteäts jubileumsbankett
Bidrag till Seniorgala i Katrineholm 2018
Bidrag till kulturfestivalen Revolt Studiefrämjandet Sörmland
Bidrag till Katrineholms Symfoniorkester
Bidrag till Katrineholm Fotboll och Kompisförening

Bidrag till barntriathlontävling Julita Triathlon/Julita GoIF
Bidrag till Katrineholms boxningsklubb
Bidrag till kulturfestivalen Revolt Studiefrämjandet Sörmland
Bidrag till föreningen Romano Merako
Arrangemangsbidrag till KFV Marknadsföring, Katrineholmsgalan 2018
Bidrag till Linnéasimmet 2018 - Katrineholms AIK
Bidrag till Zombiewalk 2018 - föreningen Kattcon
Bidrag till Katrineholms Innebandycup 2018 - Katrineholms Innebandyförening
Bidrag Biljetter Katrineholmsgalan
Bidrag till Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland
Bidrag till Katrineholms Simsällskap
Bidrag till Katrineholms Brukshundklubb - SM 2019
Bidrag till Katrineholmsklassikern - KAIK
Bidrag till Mångkulturell festival 2018 - Kulturföreningen DuD
Bidrag till cirkusskola - frisksportklubben Björken/Södermanlands
Frisksportdistrikt

KS del §41
KS del §42
KS del §46
KS del §47
KS del §52
KS del §55
KS del §57
KS del §58
KS del §59
KS del §60
KS del §61
KS del §63
KS del §65
KS del §66

15 000
50 000
15 000
7 000
50 000
25 000
30 000
50 000
42 000
10 000
30 000
43 000
13 000
50 000

5 403 200
5 353 200
5 338 200
5 331 200
5 281 200
5 256 200
5 226 200
5 176 200
5 134 200
5 124 200
5 094 200
5 051 200
5 038 200
4 988 200

KS del §67

28 000

4 960 200

Bidrag till lokalhyra - Eritreanska föreningen i Katrineholm

KS del §68
KS del §41, KS
2017:226

34 000

4 926 200

12 820

4 913 380

100 000
50 000
50 000
40 000

4 813 380
4 763 380
4 713 380
4 673 380
4 628 380
4 591 380
4 561 380
4 511 380
4 461 380
4 441 380
4 391 380
4 341 380

Skicka vidare ungdom KS §41-2017
Bidragsansökan avseende Katrineholm Pride 2018
KFV Marknad stipendier årets eldsjäl, årets ambassadör
Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll - Katrineholm Cupallians
Bidrag till Fogelstad Musikteater
Marknadsföringsengagemang Katrineholms Motorklubb
Bidrag till Katrineholms Kanotklubb
Bidrag till Swimrun 2018 - Katrineholms Simsällskap
Bidrag till anhörigdag - Mercur
Bidrag till storbildstv fotbolls-VM 3 juli 2018 - service- och teknikförvaltning
Bidrag till Summer Camp 2018
Bidrag till storbildstv fotbolls-VM 7 juli 2018 - service- och teknikförvaltning

Bidrag till Katrineholmsrevyn

KS § 48
KS del §18
KS del §73
KS del §74
KS del §76
KS del §75
KS del §79
KS del §77
KS del §81
KS del §80
KS del §82
KS del §93

45 000
37 000
30 000
50 000
50 000
20 000
50 000
50 000

Bidrag till PRO Valla
Bidrag till Lasstorp koloniförening
Bidrag till Katrineholms musikkår

Handlingsplan för Hjälmaren (eventuell kostnad)
Lokaliseringsutredning Västra stambanan
Bidrag till föreningen Romska rättigheter
Bidrag till ökade kostnader för Katrineholms simsällskap (reserverat)
Samhällsbyggnad västra stambanegruppen beslut 2017
Bidrag till Funktionsrätt Katrineholm
Bidrag till Julita Triathlon
Bidrag till kulturföreningen DuD

KS del §94
KS del §95
KS del §96
KS § 8
KS § 65
KS del §97
KS § 129

KS/2017:366
KS del §104
KS del §105
KS del §109

44 000
49 562
24 000
15 291
500 000
5 000
260 000
68 266
6 000
8 000
38 500

4 297 380
4 247 818
4 223 818
4 208 527
3 708 527
3 703 527
3 443 527
3 375 261
3 369 261
3 361 261
3 322 761
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2018-10-16

KS/2018:429 - 020

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Carina Ålander

Kommunstyrelsen

Slutrapport - Heltid som norm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger slutrapporten Heltid som norm till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Beslutet om Heltid som norm togs i april 2016 och omfattade samtliga nyrekryteringar,
samt visstidsanställningar längre än 3 månader, som anställs på heltid från och med 1
januari 2017. Från och med 1 juli 2018 skulle samtliga medarbetare i Katrineholms
kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. I
beslutet framgår att dessa förändringar på sikt skall vara kostnadsneutrala.
Processen Heltid som norm implementerades under 2017-2018 för att anses genomförd
den 1 juli 2018 då samtliga anställningar som omfattas av beslutet har en heltidsanställning
i Katrineholms kommun.
En slutrapport har sammanställts av kommunledningsförvaltningen.

Ärendets handlingar


Slutrapport Heltid som norm, 2018-08-07

Carina Ålander
Processledare

Beslutet skickas till: akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Slutrapport Heltid som norm

Sammanfattning
Uppdraget: Beslutet om Heltid som norm togs i april 2016 och omfattade samtliga
nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än 3 månader, som anställs på heltid från
och med 1 januari 2017. Från och med 1 juli 2018 skulle samtliga medarbetare i Katrineholms
kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. I
beslutet framgår att dessa förändringar på sikt skall vara kostnadsneutrala.
Syfte: I kommunplanen för 2015-2018 uttrycks den politiska viljeinriktningen för de
kommunala verksamheternas utveckling i det övergripande målet: ”Attraktiv arbetsgivare för
en tryggad personalförsörjning”, bland annat genom att ha heltid som norm.
Mål: Målet är att ge en trygg anställning för samtliga medarbetare som påverkar både hälsa
och engagemang i positiv riktning. Katrineholms kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare
med satsningen på ökad kompetens- och kunskapsutveckling, liksom möjlighet till validering.
Resultatmål: Ökat medarbetarengagemang, minskad sjukfrånvaro och tryggad
personalförsörjning genom utvecklad rekrytering
Sammanfattning av undantagen: PAN anställda, BEA anställda, instegsjobb,
lönebidragsanställda, trygghetsanställda, nystartsjobb, extratjänster och trainee.
Projektanställda, personer med beviljad sjukersättning, pension på del av tjänst.
Pågående tjänstledigheter med anledning av studier eller föräldraledighet skrivs om när de är
tillbaka i full tjänstgöring igen.
Genomförande: Processen Heltid som norm implementerades under 2017-2018 för att anses
genomförd den 1 juli 2018 då samtliga anställningar som omfattas av beslutet har en
heltidsanställning i Katrineholms kommun.
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Inledning
Bakgrund
För att möta dagens utmaningar inom personalförsörjning och rådande kompetensbehov i
Katrineholm samt att ”visa på” att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs har
kommunen tagit ett beslut om att införa heltid som norm i Katrineholms kommun.
Under en treårsperiod har flera projekt drivits gällande heltid som norm i kommunen. Dessa
projekt har visat på att en kulturförändring behövs gällande flexibilitet, samt en förändring där
medarbetare istället ser sig själva som en resurs för hela kommunen. För att lyckas i denna
kulturförändring behöver förväntningar, attityder och värderingar tydliggöras från
arbetsgivaren. Alla medarbetare, oavsett sysselsättningsgrad, förväntas vara flexibla inom sin
arbetstid för att uppdraget ska lyckas. Ett nytt arbetssätt krävs där alla anställda medverkar på
ett positivt sätt för att underlätta övergången till en heltidsorganisation.

Uppdraget
Alla som börjar arbeta hos Katrineholms kommun erbjuds heltidsanställning. Heltid som
norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på
100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad.
Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna
leva på sin lön samt goda möjlighet för kompetensutveckling samt karriärvägar.
Följande politiska beslut har tagits:
Från och med 1 januari 2017:
 Samtliga nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än 3 månader, anställs på
heltid
Från och med 1 juli 2018
 Samtliga medarbetare i Katrineholms kommun ska inneha en heltidstjänst, med
möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad.
 Erbjuda en grundläggande rekryteringsutbildning, för validering eller komplettering av
utbildning, utifrån verksamheternas behov av kompetens. 1
 I beslutet framgår att dessa förändringar på sikt skall vara kostnadsneutrala. 2

1

Detta redovisas separat i rapporten ”Rekrytering och validering- en analys av nuläget i Katrineholms kommun
med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare”.
2
Heltid och kompetensutveckling – för en attraktiv arbetsgivare och en tryggad personalförsörjning
KS/2016:125
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Syfte
Heltid som norm ska bidra till:
- Att stärka attraktionskraften som arbetsgivare och samtidigt använda de personella
samt ekonomiska resurserna effektivt i samklang.
- Att ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens samt att behålla kompetenta
medarbetare.
- Att heltidsanställda bidrar till en stabilare bemanning, underlättar
kompetensutveckling av personalstyrkan samt gör det lättare att rekrytera nya
medarbetare.
- Att vara en lärande organisation med tydlig målbild, omvärldsbevakning samt
visioner.
- Att ge en trygg anställning för samtliga medarbetare, vilket påverkar både hälsa och
engagemang i positiv riktning.
- Heltidsarbete är ett positivt inslag för jämställdhet liksom möjligheten att möta
individuella behov hos medarbetaren.

Mål
I kommunplanen för 2015-2018 uttrycks den politiska viljeinriktningen för de kommunala
verksamheternas utveckling i det övergripande målet: ”Attraktiv arbetsgivare för en tryggad
personalförsörjning”, bland annat genom att ha heltid som norm. För att implementera heltid
som norm krävs ett innovativt förhållningssätt med kreativitet, flexibilitet, samordning och
nära samarbete över förvaltningsgränserna. Målet är att ge en trygg anställning för samtliga
medarbetare. Katrineholms kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare med satsningen på
ökad kompetens- och kunskapsutveckling, liksom möjlighet till validering.

Resultatmål
Ökat medarbetarengagemang
Delaktighet att påverka sin tjänstgöringsgrad samt möjlighet att ”prova” olika
arbetsuppgifter inom andra förvaltningar, ger ett ökat medarbetarengagemang.
Minskad sjukfrånvaro
Självbestämmande över önskad sysselsättningsgrad, samt möjlighet till kompetensutveckling
påverkar hälsa positivt.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering
Satsningen på kompetensbaserad rekrytering innebär att krav på kandidat och aktuell
tjänst matchas med frågebatteri, kopplat till valda kompetenser. Tydlig kravspecifikation
skapas därför inför varje rekrytering.
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Avgränsningar
Anställning efter arbetsförmåga- undantagna från heltid som norm
Dessa anställningsavtal fortsätter skrivas på deltid. Inga heltidsavtal ska skrivas.
De medarbetare som idag arbetar deltid som grundar sig i pågående eller i fullgjord
rehabiliteringsutredning eller arbetsförmågebedömning, ska inte omfattas av heltid som norm.
Inte heller de medarbetare som innehar anställning med lönebidrag, personlig tjänst eller som
efter rehabiliteringsutredning fått anpassad anställning.
Medarbetare som har sjukersättning ska inte omfattas av heltid som norm. Om medarbetarens
tidsbegränsade sjukersättning upphör och medarbetare vill förändra sin sysselsättningsgrad
ska en ny arbetsförmågebedömning göras för att pröva medarbetarens arbetsförmåga.
Sammanfattning av undantagen:
-

PAN anställda.
BEA anställda: instegsjobb, lönebidragsanställda, trygghetsanställda, nystartsjobb,
extratjänster och trainee.
Projektanställda
Personer med beviljad sjukersättning.
Pension på del av tjänst.
Pågående tjänstledigheter med anledning av studier eller föräldraledighet skrivs om
när de är tillbaka i full tjänstgöring igen.

Genomförande
Omfattning
Heltid som norm riktar sig till samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Katrineholms kommun
samt visstidsanställda minst tre månader. Över tre tusen medarbetare omfattas och vid
initieringsfasen hade kommunen drygt 700 deltidsavtal som skulle skrivs om till
heltidsanställningar. Vid uppföljning av genomförandet finns det endast ca 130 avtal som saknar
heltidsavtal i botten, vilket får anses vara en försumbar del av totalen anställda. Dessa avtal är de
undantag som presenterades i punkten ovanför, avgränsningar.

Organisation
Organisationen bestod av personalutskottet som styrgrupp, kommundirektör med
ledningsgrupp som processägare, ansvarig tjänsteman var personal- och ekonomichef samt en
processledare. Den fackliga samverkansgruppen var referensgrupp genom processen.
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Styrgrupp:
Politisk styrgrupp: Personalutskottet

Referensgrupp:
Cesam, Central
samverkansgrupp
Processledning:

Processägare: Kommunchef i
samarbete med ledningsgrupp.
Ansvarig tjänsteman: Ekonomi - och
personalchef.
Processledare:

KLF

VOF

BIF

SBF

STF

SOC

KTF

Viadidakt

Processplan
Processledning:
Den som har det övergripande ansvaret för underhåll och utveckling av processen Heltid som
norm var processägaren i samarbete med sin ledningsgrupp. Ansvarig tjänsteman ekonomioch personalchef samt processledaren för uppdraget.
Styrgrupp: Personalutskottet (PU)
 Undanröja hinder för processen.
 Stödjer processledare och beställaren tillika processägare.
 Hjälper till att förankra processen hos olika intressenter.
 Följer upp processens resultat och deltar i beslut.
 Medverkar vid prioritering av resurser.
Referensgrupp: Cesam (central samverkansgrupp)
 Referensgruppen arbetar inte aktivt i processen.
 En referensgrupp består av personer som processen behöver för att inhämta kunskap
och kompetens.
 En referensgrupp har ingen formell beslutanderätt över processen.
 En referensgrupp kan skapa ett engagemang för projektet. Gruppen hålls informerad
för att sprida kunskap om processen. Därmed är gruppen viktig för förankringen.
Arbetsgrupp: Nätverksgruppen för heltid som norm
 Representant för sin förvaltning.
 Deltar aktivt och driver processen framåt i respektive förvaltning. Kan liknas vid
projektledare för sin förvaltnings egna enheter/verksamheter.
6
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Ansvarar för kommunikationen mellan sin egen förvaltning och processledare.
Delta i månadsvisa avstämningsmöten.
Bidrar med kunskap och innovation för att lösa heltidsuppdraget.

Tidplan
En tidplan togs fram för genomförandet som genomfördes med viss förskjutning i tid. Oftast
tar processer längre tid i verkligheten än på pappret, dessutom nyrekryterades processledare
under våren 2017. Det innebar ett glapp där en konsult täckte upp fram tills ny processledare
var på plats. Avvikelser har noterats i tidplanen med kommentar.
Tidpunkt

Aktivitet

Ansvarig

From
september 2016
och genom hela
processens
gång

Omvärldsbevakning inom liknande processer, på
nationell nivå liksom de närliggande kommunerna

Processledare ansvarar för
genomförande och spridning
av information

September-16

Träff med lönekontoret, förhandlare, HR-konsult
samt personalchef för genomgång av upplägg
under sista veckan i september.

Processledare sammankallar
berörda parter

Oktober-16

Skapa en kommunikationsplan för processen,
”Heltid som norm”

Processledare, representanter
från samtliga förvaltningar
samt utsedd kommunikatör

Oktober-16

Utse en projektgrupp, där alla förvaltningar finns
representerade. Sker under första veckan i oktober.

Processledare tillsammans
med processägare m.fl.

Fortsätter
genom hela
processen

Information läggs ut på Communis frekvent
gällande införandet av ”Heltid som norm”, i nära
samarbete med informationskontoret.

Processledare ihop med
informationskontoret
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Oktober-16

Enkät skickas ut till samtliga medarbetare inom
Katrineholms kommun med frågan om vad
medarbetare önskar för aktiv tjänstgöringsgrad.
Genomförs under första veckorna i oktober.
(Genomfördes istället under april-juni 2017)

Processledare ihop med HRkonsult och representanter
från samtliga förvaltningar

Oktober-16

Bjuda in samtliga fackförbund för information om
”Heltid som norm”. Samt arbeta med
frågeställningar i smågrupper. Sker under oktober.

Processledare med utvalda
representanter från
personalkontoret

Oktober-16

Skapa riskanalys för införandet av ”Heltid som
norm”. En övergripande riskanalys skapas samt en
anpassad för varje förvaltning. Riskerna bedöms
utifrån allvarlighetsgrad samt sannolikhetsgrad i
siffror.

Processledare med utvalda
representanter från
personalkontoret och
representanter från samtliga
förvaltningar, representant
från löneenheten

Oktober-16

Studiebesök i flera kommuner som infört rätten till
heltid med goda resultat. Studiebesök i Falun
kommun genomfördes.

Processledare bokar och
bjuder in berörda

November-16

Upprätta en handlingsplan för varje förvaltning
gällande hur ”Heltid som norm” skall
implementeras hos dem.

Processledare med utvalda
representanter från
personalkontoret och utsedd
representant från respektive
förvaltning

Oktobernovember-16

Alla chefer informerar sina medarbetare om vad
som gäller med deras anställningar, sker på
arbetsplatsträffar samt information i veckobrev.

Processledare följer upp med
respektive förvaltning att
cheferna genomfört
aktiviteten

Nov-Dec-16

Förhandlingar sker med fackförbunden

Processledare,
förhandlingsexpert samt HRkonsult

(Förhandlingar påbörjades men pausades fram till
dess att ny processledare tillträdde i juni 2017 och
att nya fackliga representanter tillträdde)
November och
december-16

Utbildningsinsatser för chefer inom samtliga
förvaltningar sker under november och första delen
av december.

Processledare, HR-konsult
samt kommunikatör

(Dessa utbildningar blev senarelagda då avtalen
inte var påskrivna förrän i augusti-september 2017
med två av facken)

Startar då
förvaltningarna
har färdigställt
underlag av
med arbetarnas val
av
tjänstgöringsgr
ad

Skriva om alla gällande anställningsavtal till 100 %
för samtliga medarbetare, skall vara färdigställt
2018-07-01. Medarbetare kan välja en annan
önskad sysselsättningsgrad, och tar då tjänstledigt
del av sin heltidstjänst. Möjlighet att välja om
önskad sysselsättning vid ett specifikt tillfälle per
år. (arbetet specificeras under nästa del
”Omskrivning av anställningsavtal”)
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Riskanalys och handlingsplan
En riskanalys gjordes per varje förvaltning och en handlingsplan kopplades till respektive
verksamhet/enhet. En övergripande riskanalys gjordes också av processledare i samverkan
med arbetsgrupp. I grafen nedan syns resultatet från den gemensamma riskanalysen:

Riskanalys

Handlingsplan

•Låg kompetens i Time Care, graf mm.
•Schemastrukturer
•Chefsfördelning och mandat
•Få uppdraget infört- på sikt kostnadsneutralt.
•Rädsla att gå mellan enheter och förvaltningar
•Fördelning av kostnader

•Skapa hållbara strategier utifrån rådande behov per förvaltning
•Avtal per avtalsområde, arbetstidsmodell
•Tänk brett och nytt vid rekrytering
•Nya rutiner för att skriva anställningsavtal
•Utveckla schemastrukturer utifrån brukare, elev och kund.
•Skapa bra introduktion för samtliga medaretare.

Enkät till samtliga medarbetare
En enkät gick i maj 2017 ut till samtliga anställda, både heltidsanställda, deltidsanställda samt
visstidsanställda. Syfte med enkäten var att göra en kartläggning av önskad
sysselsättningsgrad per den 1 juli 2018. Det var viss svårighet att tolka enkäten, då flertalet
valt att inte ange önskad sysselsättningsgrad. Det enkäten sade oss var att det några angav att
de kommer vilja arbeta på en högre sysselsättningsgrad framöver, men ett stort antal uppger
också anledningar till att de inte vill arbeta mer än de gör idag. De öppna fritextsvarens
innehåll påtalade hinder för heltidsarbete. Medarbetare uppgav personliga skäl, för tunga
arbeten, stress, familjelivet hemma med mindre barn, studier, en vilja att ha balans i livet som
hinder att arbeta heltid.
Av 3 127 medarbetare svarade 46 % på enkäten. Kommunen hade i maj 2017 ca 28 %
anställda på deltid (875 stycken) och av gruppen deltidsanställda besvarade 330 av dem
enkäten (ca 38 %) Analysen av enkätsvaren har visat att det finns hinder som påverkar
kvinnors arbete. Dessa hinder finns både inom organisationen och utanför organisationen.

Omskrivning av anställningsavtal
Lönechef och processledaren gick i augusti 2017 ut med en instruktion för hur alla
anställningsavtal skulle skrivas om och när. Det kommunicerades via mail och information
9
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lades upp i chefsforumet på kommunens intranät. Uppdraget till cheferna löd att de vid
medarbetarsamtalet i oktober 2017 skulle ställa frågan om önskad sysselsättningsgrad, samt
att chef och medarbetare i dialog skulle upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan.
Därefter skrevs nya anställningsavtal för alla deltidsanställda. För att underlätta
genomförandet fanns det två mål uppsatta för respektive förvaltning: 50 % per förvaltning
skulle vara omskrivna till den 31 december 2017 och resterande till den 31 mars 2018. Denna
tidplan krävdes för att chefer, administratörer och handläggarna på löneenheten, skulle hinna
sitt ordinarie arbete och att skriva nya anställningsavtal.
Omskrivningen av nya avtal omfattade tillsvidareanställda medarbetare som hade en
deltidsanställning och som per den 1 juli 2018 hade rätt till heltidsanställning. Detta betydde
inte att samtliga anställda som hade en lägre sysselsättningsgrad än hundra procent var
tvungna att arbeta hundra procent. De som valde en lägre sysselsättningsgrad har två
anställningsavtal, ett avseende heltid vilande och ett tidsbegränsat med den lägre
sysselsättningsgraden.

Kommunikation
På intranätet kompletterade processledare löpande svar på frågor och förtydliganden men den
viktigaste länken för att kommunicera uppdraget i respektive förvaltning var
kontaktpersonerna i nätverket. Information via mail skickades ut till berörda chefer och
anställda vid olika tidpunkter i processen. Till processen fanns en kommunikatör knuten.
Kommunikatören hjälpte till att kommunicera ut tydliga budskap under processens gång.
Dessa var bland annat i form av filmer med intervjuer av chefer och andra medarbetare som
fick berätta om upplevelsen av beslutet Heltid som norm. Kommunikatören hade också
kontakt med media och flertalet artiklar kring processen publicerades.

Lokala avtal och arbetstidsmodeller
För att kunna genomföra heltid till alla fanns det behov av att förhandla fram lokala
kollektivavtal avseende med facken. Det som behövdes var nya arbetstidsmodeller som
möjliggjorde en flexiblare schemaläggning. Det förhandlades fram nya arbetstidsmodeller
som inkluderade resurspass3 samt möjligheter att använda timbank4. Avtalet har en tydlig
skrivning om hur introduktionen ska genomföras, inklusive ett maximalt antal arbetsställen
utöver sin basenhet.5
Arbetstidsmodellerna skulle framförallt behövas inom vård och omsorg där majoriteten av
deltidstjänsterna fanns. Förhandlingar genomfördes med Kommunal, Vision och SSR.
Resterande fackförbund tyckte inte att de var direkt berörda och genomförandet för deras
medlemmar skulle kunna ske utan lokalt avtal. Önskvärt hade dock varit att alla fackförbund
hade skrivit under avtalen för att ta ett gemensamt ansvar för genomförandet av heltid som
norm.
3

Schemaläggning med minst 80 % fasta pass och eventuell resterande arbetstid läggs ut som resurspass.
Timbank +/- 20 timmar.
5
Max tre enheter
4
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Det lokala avtalet säger också hur medarbetaren får initiera en förändring av
sysselsättningsgrad. Två gånger per kalenderår får medarbetaren välja att förändra sin
sysselsättningsgrad. Intentionen med avtalet är att kunna höja sin sysselsättningsgrad, men
även en sänkning ska behandlas på ett positivt sätt. Nya anställningsavtal skrivs om för tid
som överskrider 6 månader, för tid understigande 6 månader får medarbetaren ansöka om
vanlig tjänstledighet.
Avtalsprocessen påbörjades vid årsskiftet 2016-2017, men avstannade då processledaren
påbörjade ett nytt jobb. Den fackliga parten från Kommunal byttes också vid samma tidpunkt.
Processen påbörjades igen i juni 2017 då ny processledare tillträtt och nya fackliga företrädare
tog över avtalsförhandlingen. Avtalet med Kommunal skrevs under i augusti 2017 och gäller
från 1 december samma år. Tidsspannet däremellan ägnades till information och utbildning i
det nya avtalet med arbetstidsmodeller och dess tillämpning.

Utbildning
Lokala avtal
När avtalet var undertecknat startade arbetet med att bjuda in till träffar med alla chefer och
fackliga ombud på de tre förvaltningar som främst berördes. Först ut var vård- och
omsorgsförvaltningen, sedan service- och teknikförvaltningen och sist var
bildningsförvaltningen. Utbildningsinsatsen omfattade 18 chefer och ombud från service- och
teknikförvaltningen, 21 chefer och ombud från bildningsförvaltningen och 68 chefer och
ombud (uppdelat på två tillfällen) från vård- och omsorgsförvaltningen. Totalt utbildades
närmare 110 chefer och ombud och till det kommer många uppföljningsmöten där båda facket
och arbetsgivare har informerat om tillämpningen i mindre forum.
Det som kan konstateras är att information är svårt, tyvärr nås inte alla. Även om man har hört
informationen en gång, glöms ofta det som sades bort. Det processen har lärt oss är att det
bästa är att koppla det till riktiga case utifrån verksamheterna Det är oftast först när det blir
skarpt läge och man ska använda sig av arbetstidsmodellernas resurspass och timbank som
man kopplar ihop teorin med praktiken.
Inspirationsföreläsning
Schemaläggning är en central del i processen med stora behov av att tänka om och tänka nytt i
processen. För att möta kravet om att förändringen skulle ske inom befintlig budget bjöds
chefer och bemanningsplanerare in till en inspirationsdag där temat var Time Care som
ekonomistyrningsverktyg. Föreläsaren hade själv jobbat som ekonom i en kommun som infört
heltid som norm. Han kunde beskriva bemanningsekonomi på ett intressant och inspirerande
sätt vilket gav deltagarna flera aha-upplevelser. Över 130 chefer, förvaltningsekonomer och
administratörer deltog under dagen som fick ett väldigt bra betyg vid utvärderingen.
Förhoppningsvis bidrog inspiration positivt till heltidsprocessen.
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Resultat
Utvärdering
Utvärdering av processen Heltid som norm sker utifrån de specificerade resultatmålen (se
punkten mål) övergripande på kommunnivå och på förvaltningsnivå. Detta för att ge varje
nämnd en tydlig bild av resultatet inom förvaltningen.
Genomförandet av Heltidsprocessen skall på sikt vara kostnadsneutral, varför den aspekten
också skall belysas i utvärderingen. I kommunplanen för 2015-2018 uttrycks den politiska
viljeinriktningen för de kommunala verksamheternas utveckling i det övergripande målet:
”Attraktiv arbetsgivare för en tryggad personalförsörjning. Resultatmålen följs upp bland
annat vid den årliga medarbetarundersökningen och i personalredovisningen i kommunens
årsredovisning.

Ekonomi
Den ekonomiska balansen förväntas erhållas genom ett minskat antal vikarietimmar, genom
att strategiskt planera bemanningen med fast anställd personal, förväntas antalet
vikarietimmar minska. Vilket bidrar till kravet om kostnadsneutralitet. Medarbetarnas
självbestämmande över önskad sysselsättningsgrad, samt möjlighet till kompetensutveckling
påverkar hälsan positivt, vilket bör resultera i minskad sjukfrånvaro.
Förvaltningarna har i några fall påtalat att de ser en viss kostnadsökning som kan härledas till
Heltid som norm. Målet är i förlängningen att andelen timanställda ska minska. Något som
inte syns i den övergripande statistiken. Frågan ställdes till förvaltningarna ifall antal timmar
som bemannats med timvikarier hade förändrats. Två förvaltningar svarade att de såg en
ökning av kostnader för ökad sysselsättningsgrad, för bildningsförvaltningen bestod det av en
omfördelning av resurser till andra verksamheter, genom att kombinationstjänster ökat, men
att de höll sig inom budget totalt. Vård- och omsorgsförvaltningen såg en tre procentig ökning
av antalet använda timmar. Så här tidigt inpå förändringen är det svårt att göra några större
antaganden av utvecklingen framöver. Det man kan konstatera är att kostnaderna för att
använda sig av timvikarier generellt är stor inom kommunens verksamheter. Kommunens
totala kostnad för timvikarier uppgår till över 139 miljoner enligt 2017 års siffror omräknat i
timmar är det 575 tusen vikarietimmar. Något som förhoppningsvis ska minska något när
heltid som norm slår igenom större.
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Personalnyckeltal
Källa

Delårsrapport 2018
Mätdatum
/
mätperiod

Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)
andel månadsanställda

andel timanställda

1/12-31/7,
1/12-30/11
1/12-31/7,
1/12-30/11
1/12-31/7,
1/12-30/11

Totalt

Kvinnor

Årsredovisning 2016
Män

Totalt

Kvinnor

Män

3 290,2

2 564,7

725,5

3 112,3

2 410,8

701,5

91,6 %

91,8 %

90,8 %

91,7 %

91,7 %

91,7 %

8,4 %

8,2 %

9,2 %

8,3 %

8,3 %

8,3 %

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

31/7,
30/11

80,0 %

77,2 %

90,8 %

71,0 %

68 %

81 %

Andel månadsanställda som har en
heltidsanställning men som har valt
att arbeta deltid

31/7

14,1 %

16,6 %

4,9 %

-

-

-

Andel månadsanställda som arbetar
deltid och saknar heltidsavtal

31/7

5,9 %

6,2 %

4,3 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för
månadsanställda som arbetar deltid

31/7,
30/11

74 %

75 %

67 %

71 %

73 %

65 %

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

1/12-30/6,
1/12-30/11

7,9 %

8,3 %

6,3 %

8,2 %

8,8 %

5,8 %

Kommentar till personalnyckeltalen:
Generellt angående mätperioderna: Jämförelsen utgår från personalnyckeltalen i kommunens
årsredovisning 2016, som blir jämförelseåret före införandet av Heltid som norm, och
delårsrapporten 2018. Mätdatum och mätperioder skiljer sig åt mellan dessa rapporter, vilket i
någon mån kan påverka jämförbarheten.
Månadsanställda och timanställda: Andelen månadsanställda respektive timanställda är i stort
sett oförändrade.
Andel månadsanställda som arbetar heltid respektive deltid: Andelen månadsanställda som
arbetar heltid har ökat med nio procentenheter, från 71 procent som arbetade heltid 2016 till
80 procent 2018. Andelen som arbetar heltid är fortfarande högre bland män än bland
kvinnor. Andelen som arbetar heltid har ökat ungefär lika mycket för kvinnor och män.
Statistiken visar att i gruppen kvinnor har 16,6 procent valt att arbeta deltid trots att de nu har
en heltidsanställning. I gruppen män är det 4,9 procent som har valt att arbeta deltid trots att
de har en heltidsanställning. Totalt är det 22,8 procent av kvinnorna som arbetar deltid, vilket
kan jämföras med 2016 då 32 procent av kvinnorna arbetade deltid. Det har alltså skett en
märkbar minskning av antalet kvinnor som arbetar deltid. Detsamma gäller för gruppen män
som har minskat från 19 procent i deltidsarbete till totalt 9,2 procent.
Andel månadsanställda som arbetar deltid och saknar heltidsavtal: I denna grupp ryms de
som omfattas av undantag från beslutet, det vill säga BEA- och PAN anställda, personer med
pågående tjänstledigheter och sjukersättning.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid: Det har skett en
positiv ökning av sysselsättningsgrad med tre procentenheter i gruppen som arbetar deltid,
vilket är jämt fördelat för kvinnor och män.
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Sjukfrånvaro tillsvidareanställda: Statistiken visar på en något minskad sjukfrånvaro för
tillsvidareanställda kvinnor samtidigt som sjukfrånvaron ökat något för männen.

Framgångsfaktorer
Många kommuner som har genomfört liknande heltidsinförande har samstämmigt sagt att ett
tydligt politiskt beslut var en förutsättning för ett genomförande. I Katrineholm togs beslutet i
Kommunfullmäktige 2016-04-18 § 568. (se under avsnitt Uppdraget) och uppdraget hade
inspirerats av dessa framgångsmetoder från SKL:






Att man ska utgå från lokala förutsättningar.
Att ha en realistisk och hållbar tidplan.
Att prioritera arbetet med att göra förändringen begriplig och skapa delaktighet.
Att våga tänka nytt när verksamheterna organiseras.
Att uppmuntra fler att jobba mer.

En tillbakablick på genomförandet visar att processen följde ledorden. Tidplanen höll i det
stora med några små korrigeringar. Det förhandlades lokala kollektivavtal med
arbetstidsmodeller som skulle kunna fungera utifrån förutsättningarna i Katrineholm.
Arbetstidsmodellerna bygger på medarbetarnas möjlighet att påverka och vara delaktiga i
schemaprocessen. Arbetet fortgår och att tänka nytt är en pågående process. Det nya sättet att
organisera arbetet i schemaläggningssystem är ett lärande.

Försvårande faktorer
Kritik mot beslutet
Det fanns kritik som lyftes fram från medarbetarna angående att det politiska beslutet
prioriterade de nyanställda först, eftersom alla nya anställningar redan från 1 januari 2017
skulle vara på heltid. Och inte förrän i juli 2018 var alla tillsvidareanställda garanterade
heltidsanställningar. Nu fick många heltider mycket tidigare än 1 juli 2018 eftersom
omskrivningarna av avtalen följde en annan tidsplan som presenterats i denna rapport.
Byten av processledare
Vi kan konstatera att det i processer som pågår över flera år inte är förvånande att byten på
olika befattningar sker under processens gång. Det är då viktigt att avrapportering sker till
personen som tar över. I denna process har uppdraget första legat på personalavdelningen som
genomförde en del förarbete som omvärldsbevakning, innan den första processledaren fick
uppdraget i september 2016. I april 2017 fick processledaren ett nytt uppdrag i kommunen
och ersattes av en konsult under två månader fram till dess att nuvarande processledare
tillträdde i juni. Byte av processledare under arbetets gång bidrog till att förhandlingen av
heltidsavtal med arbetstidsmodeller drog ut på tiden. Även fackets representant ersattes av en
ny representant vilket innebar ett omtag.
Kontaktpersonernas mandat
Alla förvaltningar prioriterade inte genomförandet i den omfattning som behövdes. I
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arbetsgruppen (nätverket) saknades mandat att driva frågan framåt och vissa förvaltningar
hade inte en levande dialog i ledningsgruppen. Kommunikationen mellan ledning och
deltagarna i arbetsgruppen haltade bitvis och därför saknades ibland samsyn om hur processen
drevs framåt.
Okunskap i schemaläggningssystem
Det finns okunskap om schemaplaneringssystemet Time Care, precis som riskanalysen
förutspådde inför införandet. Detta kan ha bidragit till ett visst motstånd mot införandet av
heltid som norm, eftersom systemet är en förutsättning vid bemanning med utökad
sysselsättningsgrad.
Kulturskillnader
Kulturskillnader mellan förvaltningar och olika synsätt på schemaläggning påverkade
genomförandet. Alla förvaltningar har inte varit direkt berörda, flest deltidsanställda fanns
inom vård- och omsorgsförvaltningen, med drygt 500 stycken. Även service- och
teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen hade deltidsanställda, ca 100 stycken vardera.
Medarbetares motstånd
Många medarbetare har trott att de inte ska beröras av heltidsprocessen eftersom de själva har
haft heltid redan. När de sedan har förstått att även de kan beröras i schemaläggningen, då alla
medarbetare bör dela på resurspassen, har missnöje hörts.
Otydlighet och okunskap om avtalen
Avtalets tillämpning kunde ha varit tydligare i vissa delar, det finns visst utrymme för
misstolkning och de som förhandlade fram det har fått lägga mycket tid på att tydliggöra
intentionen med avtalet och dess korrekta tolkning. När avtalet utvärderades var facket och
arbetsgivare dock eniga om att avtalet får löpa ett år innan någon korrigering i avtalet görs.
Otydlighet och okunskap har lett till otillräcklig hantering av exempelvis hanteringen av
timbanken. Genom en bra dialog tillsammans med chefer och fackliga företrädare har
intentionen förtydligats och problemen eliminerats.
Introduktion på flera enheter
Introduktion vid arbete på fler enheter är ett krav i avtalet men i några fall har inte
introduktionen skett på ett bra sätt. Vissa medarbetare har uttryckt en känsla av oro inför att
arbeta på nya enheter. Chefer behöver där lägga tid på att lugna och motivera medarbetarna
samt se till att introduktion genomförs på ett bra sätt.
Kombinationstjänster
Ibland har det varit svårt att få till en enkel hantering av kombinationstjänsterna som har varit
mellan olika förvaltningar. Det hanteras oftast bäst via ett anställningsavtal där
procentfördelning mellan enheterna görs upp direkt i avtalet. Kostnader för ersättningar för
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obekväm arbetstid behöver hanteras genom manuell administrering av kostnader.

Framtida vinster
En lärande organisation
Målet med att införa Heltid som norm i hela Katrineholms kommun syftar till att vara en
attraktiv arbetsgivare som ser medarbetarna som sin största resurs. Under införandet
identifieras kompetensutvecklingsbehov och främjar en lärande organisation. Heltid som
norm inom hela Katrineholms kommun visar på att denna process ska skapa en varaktig
struktur i kommunen, där innovativa lösningar och flexibilitet från medarbetare bidrar till den
egna verksamhetens utveckling. För att nå målet får medarbetare kompetensutveckling styrd
ifrån tydlig samverkan mellan chef och medarbetare i medarbetarnas
kompetensutvecklingsplaner.
Ökad arbetstillfredställelse
Resultatet förväntas bli en varaktig struktur där medarbetare höjer sin kompetens genom att
prova arbete på andra förvaltningar eller andra enheter inom den egna förvaltningen. Tidigare
projekt Hel- deltid på Lövåsgården har visat att arbetssättet gett en ökad arbetstillfredställelse
och ökad trivsel, vilket även är eftersträvansvärda resultat i detta införande av ”Heltid som
norm”. Liksom att medarbetare känner delaktighet och mår bra av att själva kunna påverka
sin sysselsättningsgrad.
Kombinationstjänster
I dag finns ett fåtal kombinationstjänster som troligen kommer öka i antal framöver. Fler
väljer att gå upp i tid och då behöver verksamheter och enheter samarbeta för att möjliggöra
detta. Kombinationstjänster kan bli en förutsättning i vissa fall, för att kunna rekrytera ny
personal utifrån heltid som norm.
Främja rörlighet i arbetet
Arbete över flera enheter och till och med olika förvaltningar ger kommunen en bra ingång till
att förhindra inlåsningseffekter, då rörligheten ökar bland olika personer som kan utbyta nya
idéer och bidra med sin kompetens på flera sätt inom samma organisation.
Attraktiv arbetsgivare
Heltid som norm ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens samt att behålla kompetenta
medarbetare, vilket är en avgörande faktor i framtida konkurrens om kompetens med andra
kommuner och privata näringslivet. Då blir en heltidsanställning en avgörande faktor i valet
av arbetsgivare. Men likväl som ett mål är att attrahera nya medarbetare ska kommunen aktivt
arbeta för att vara en bra arbetsgivare som förmår att behåller sina medarbetare, trots ökad
konkurrens.
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Ökad jämställdhet
Heltidsarbete är ett positivt inslag för jämställdhet liksom möjligheten att möta individuella
behov hos medarbetaren. Att erbjuda heltid ger trygghet och främjar kvinnors närvaro på
arbetsmarknaden. Kvinnors ökade närvaro på arbetsmarknaden har flera positiva effekter
för ökad jämställdhet, vilket bland annat Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar i sin forskning. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) lyfter fram att en ökad närvaro av kvinnor på arbetsmarknaden skulle
bidra till att öka jämställdheten och bidra till bättre löneutveckling. Ge kvinnor fler
karriärmöjligheter och fler kvinnliga chefer. Ett jämställt arbetsliv och samhälle bidrar till
en likvärdigt uppdelad föräldraledighet. 6

Fortsatt arbete
Följande utvecklingsområden har identifierats under processen:







Att eliminera hinder för heltidsarbete bör vara högt prioriterat och lyftas fram i
arbetsmiljöarbetet.
Frågor om valet av sysselsättningsgrad bör finnas med både i medarbetarsamtalet
mellan chef och medarbetare och i medarbetarundersökningen.
Ett förändrat arbetssätt är en förutsättning för att genomföra heltid som norm.
Enkätsvar och dialog med fackliga företrädare ger indikationer om att heltidsmåttet för
nattarbete bör ses över, de upplevs vara för högt ställda idag.
Arbetets förläggning bör möta upp de anställdas behov av balans i arbetsliv och
familjeliv.
En analys av höga sjuktal bör göras, för att se ifall de är kopplade till arbetets
organisering. (se Personalnycketal)

Slutligen
Ett gott genomförande kan summeras, utifrån de förutsättningar som har funnits. Deadline
hölls och nu är ett grundavtal med heltidsanställning en norm. Nu återstår att få fler att vilja
jobba mer. Målet bör vara att alla anställda i kommunen har en heltidsanställning och arbetar
heltid. De största utmaningarna framöver blir att leva upp till de två sista punkterna enligt
SKL s framgångsfaktorer: att uppmuntra fler att jobba mer och att våga tänka nytt.

Katrineholm september 2018
Processledare Carina Ålander

6

SKL hemsida Heltid.nu: https://heltid.nu/2018/03/08/skl-okat-heltidsarbete-okar-jamstalldheten/
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Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)
www.katrineholm.se

18

1 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

201809-18

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut
Förordnande av t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för Kontaktcenter:
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för
Kontaktcenter under tiden 2018-10-12—2018-10-19. (KS del § 117.)
Dnr KS/2018:1-029
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatlösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Ej återlämnad dator
6 930:2018-09-30, § 106
Barnomsorgsavgift
36 453:2018-09-30, § 106
Dnr KS/2018:2-040
Yttrande över hemvärnsansökan
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
99.)
Dnr KS/2018:3-163
Tilldelningsbeslut rekryteringstjänster, karriärväxling & interim chef (KS del § 111.)
Tilldelningsbeslut VAN-tjänster. Dnr. TI 2017-1060 (KS del § 112.)
Tilldelningsbeslut engångsmaterial kök, catering och portionsformar. Dnr. TI 20181012 (KS del 113.)
Tilldelningsbeslut sportutrustning, gymnastik- och idrottsplats utrustning/materiel,
simhalls materiel/utrustning. Dnr. TI 2018-1059 (KS del § 114.)
Tilldelningsbeslut mobiltelefoner. Dnr. TI 2017-1028 (KS del § 115.)
Tilldelningsbeslut entreprenadmaskintjänster. LS-18-007 (KS del § 116.)
Dnr KS/2018:133-000
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Summer Camp 2018:
Anneli Hedberg (S) beslutar på kommunstyrelsens vägnar att styrelsen ger ett bidrag
på 20 000 kronor för utökade kostander i samband med anordnande av Summer Camp
2018. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsen medel till förfogande. (KS del §
80.)
Dnr KS/2018:314-045
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

201809-18

Samråd - detaljplan för Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2 :
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att det ej finns
något att erinra på förslaget till detaljplan för Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2,
Katrineholms kommun. (KS del § 107.)
Dnr KS/2018:392-212
Ansökan om bidrag till komplettering av höranläggning, Linnégården:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
6 000 kronor till Funktionsrätt Katrineholm. Finansiering sker via kommunstyrelsens
medel till förfogande. (KS del § 104.)
Dnr KS/2018:394-045
Bidrag till Julita Triathlon för deltagande i Ironman World Championchip:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
8 000 kronor till Julita Triathlon. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 105.)
Dnr KS/2018:404-045
Ansökan om bidrag till Katrineholms SK 100 år:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå
bidragsansökan med hänvisning till att Katrineholms SK tidigare beviljats ett
kommunalt bidrag till det aktuella arrangemanget. (KS del § 108.)
Dnr KS/2018:414-045
Bidrag till uppsättningen av pjäsen "Repet", Kulturföreningen DUD:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 38 500 kronor till uppsättningen av pjäsen ”Repet” till Kulturföreningen
DUD i Katrineholm. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 109.)
Dnr KS/2018:422-045
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2018-10-12

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
Kurs/konferens/seminarium

Arrangör

Grön stad 2018
Stockholm den 27 november 2018

Gröna städer
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2018-10-12

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:34

Partgemensamma förtydliganden angående lovskola

18:35

Preliminär utjämning för år 2019

18:36

Sänkt premie för TGL-KL år 2019
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Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Flens kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2018-09-17, § 112 – Angående fördjupad samverkan kring räddningstjänsten.
Handl nr 2018:2129
Oxelösunds kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-09-19, Kf § 94 – Avsiktsförklaring medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera.
Handl nr 2018:2189
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-10-01.
Handl nr 2018:2246
Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2018-10-01
Handl nr 2018:2247
Flens kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde
2018-09-27, § 132 – Avsiktsförklaring medlemskap i Sydarkivera.
Handl nr 2018:2269
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med
Förbundsstyrelsen 2018-09-21.
Handl nr 2018:2284
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med
Regionstyrelsen 2018-10-04.
Handl nr 2018:2289
Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2018-08-28,
§ 31 - Förslag taxor och avgifter 2019, bildningsnämnden föreslår inga förändrade
taxor 2019.
Handl nr 2018:1940
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