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Kommunstyrelsen

Kommunplan 2019 - 2022 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att fastställa Kommunplan 
2019-2022 för Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen och översiktsplanen utgör 
kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. I 
kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och 
utredningsuppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen är utgångspunkten för 
kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med 
budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. 

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas 
av kommunstyrelsen i april 2019 (som en del av planeringsdirektivet inför 2020). 
Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och slutet av 
mandatperioden. 

Förslaget till kommunplan 2019-2022 har utarbetats gemensamt av 
Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

Ärendets handlingar
 Attraktion & livskvalitet – Kommunplan 2019-2022

 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen



Attraktion & livskvalitet
Kommunplan 
2019-2022

Fo
to

: H
an

na
 M

ax
st

ad

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige
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Attraktion & livskvalitet

Syftet med kommunplanen är att visa vad vi 
vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala verksamheterna 
ska utvecklas under mandatperioden. Tillsammans 
med Vision 2025, Katrineholm – Läge för liv & lust, 
och Översiktsplan 2030 utgör kommunplanen 
grunden för kommunens långsiktiga planering. 

Att ytterligare stärka Katrineholms 
attraktionskraft, både som ort och som 
arbetsgivare, är den kommande mandatperiodens 
huvudfokus. 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.

Av högsta prioritet är att kommunen ska 
ta ytterligare steg framåt när det gäller att 
vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga 
kompetensförsörjningen i de kommunala 
verksamheterna. Det handlar både om att behålla 
befintliga medarbetare och att vara framgångsrik 
när det gäller att locka ny kompetens. Under de 
kommande åren kommer kommunen behöva 
rekrytera ett stort antal nya medarbetare, både 
för att ersätta dem som går i pension och för att 
möta behovet av mer personal när antalet barn 
och äldre ökar.

Kommunplanen är styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med budget och för 
nämndernas planer med budget. Den är också 
en del av ägardirektivet till de kommunala 
bolagen. Varje år kommer resultatmålen i 
kommunplanen att följas upp i delårsrapporter 
och årsredovisningar, med utgångspunkt från 
indikatorer som kommer att fastställas av 
kommunstyrelsen i april 2019 som en del av 
planeringsdirektivet inför 2020. Kommunplanen 
kommer även att utvärderas i särskild ordning 
i mitten och slutet av mandatperioden. 
Kommunplanen är således ett av de viktigaste 
verktygen för att säkra den politiska styrningen av 
de kommunala verksamheterna. 

Även om det finns utmaningar längs vägen som vi 
kommer behöva hantera är det mycket som talar 
för att den positiva utvecklingen för Katrineholm 
kommer att fortsätta. Det finns ett starkt driv 
inom väldigt många områden. Näringslivet växer 
och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit. 
Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar 
vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet. 
Genom att hålla i ekonomin, dra nytta av ny teknik 
och utveckla smartare arbetssätt bygger vi en 
effektivare verksamhet. Och genom att vara en 
arbetsgivare i framkant behåller och lockar vi 
komptensen för att säkra välfärden. På så sätt 
kommer Katrineholms kommun att stå starkt inför 
framtiden. 

För Socialdemokraterna   

Göran Dahlström

Fredrik Olovsson  

För Moderaterna 

 
Lars Härnström

 
Christoffer Öqvist

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. Kommunplan 2019-2022 har tagits fram gemensamt 
av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren. 
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Tillväxt, fler jobb 
& ökad egen försörjning
Fler katrineholmare
Fler invånare, utveckling av näringslivet och ökad 
sysselsättning är avgörande för Katrineholms 
utveckling och för att kunna säkra välfärden när 
den demografiska utvecklingen gör att allt färre i 
yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och 
äldre. Målet är en fortsatt stabil befolkningsökning 
i Katrineholms kommun, med sikte på 35 500 
invånare 2022 och 40 000 invånare 2030.
 
 
Växande och breddat näringsliv
Katrineholm är en kaxig kommun i Stockholms 
närhet med ett aktivt näringsliv. Nu tar vi nästa 
steg för att fortsätta utveckla näringslivsklimatet i 
samarbete med befintliga företag. Målsättningen 
är att Katrineholms kommun ska få minst 4,0 i 
sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät till företagarna om företagsklimatet. 
Företagen i Katrineholms kommun ska ges bästa 
möjliga förutsättningar att växa och anställa. 
Tillståndsgivning och annan myndighetsutövning 
ska vara snabb och korrekt med en hög 
servicenivå. Handläggningstider ska kortas genom 
ökad digitalisering. Företagens behov ska fångas 
upp genom företagsbesök.

Det proaktiva arbetet med att få fler företag 
och verksamheter i olika branscher att etablera 
sig i Katrineholm ska fortsätta för att skapa fler 
jobb och bredda den lokala arbetsmarknaden. 
Katrineholm behöver ett växande och breddat 
näringsliv som skapar jobb i hela kommunen. 
Förutsättningarna är goda tack vare Katrineholms 
läge och närhet till Stockholm. Kommunen ska se 
till att det finns god tillgång till etableringsmark 
genom strategiska markinköp och samarbete 
med andra markägare. En strategi för 
platsmarknadsföring ska tas fram. Katrineholm 
ska erbjuda företag en naturlig och attraktiv plats 
för etablering och kommunen ska vara aktiv i 
Stockholm Business Alliance och andra nätverk 
som ökar möjligheterna till nyetableringar, både 
nationella och internationella. Katrineholms 
Logistikcentrum ska fortsätta att bidra till fler 
företag och arbetstillfällen. 

Kommunen ska verka för nyetablering av fler 
handelsmöjligheter i hela kommunen, såväl i 
centrum och vid infarterna som på landsbygden. 
Målsättningen är att handeln ska öka även i 
konkurrens med e-handeln. Även besöksnäringen 
ska ha goda möjligheter att utvecklas. 

Arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta, 
med målet att fler kvinnor och män ska starta 
och driva företag. Unga ska ges kunskap om 
vad det innebär att vara företagare och ungt 
entreprenörskap ska främjas. Gymnasieskolans 
samverkan med Ung Företagsamhet ska fortsätta. 
Entreprenörskap ska uppmuntras och stimuleras 
även i grundskolan och genom KomTek. 

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga 
för näringslivets utveckling. Katrineholm ska 
konkurrera med kunskap, kompetens och snabb 
omställning på arbetsmarknaden. Kommunens 
vuxenutbildning ska bidra till att tillgodose 
näringslivets behov av kompetens genom att 
tillhandahålla utbildningar på såväl gymnasial som 
yrkeshögskole- och högskolenivå. Organisationen 
ska fokusera på bristyrken och vara snabb att 
ställa om till nya branscher i takt med förändringar 
på arbetsmarknaden. 

Ökad sysselsättning och egen försörjning
Katrineholm ska präglas av företagsamhet, 
jämlikhet och social rörlighet där varje ny 
generation får en chans att forma sitt eget liv. Ett 
starkt näringsliv, goda möjligheter till utbildning 
och tydliga krav på deltagande i arbetslivet är 
grunden för att minska klyftor i samhället för både 
vuxna och barn. Genom utbildning och arbete ges 
möjlighet till egen försörjning, arbetsglädje och 
gemenskap.

Unga människor behöver tidigt få lära sig att 
arbeta. Kommunen ska tillsammans med 
näringslivet aktivt arbeta för att alla ungdomar ska 
kunna få sommarjobb, och garantera att alla får 
möjlighet till sommarjobb minst en sommar under 
gymnasietiden.
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   Resultatmål
• Invånarantalet ska öka till minst 35 500 

personer vid mandatperiodens slut 

• Förbättrat företagsklimat  

• Växande och breddat näringsliv 

• Fler unga entreprenörer 

• Fler arbetstillfällen 

• Ökad sysselsättning 

• Ökad övergång från försörjningsstöd till  
egen försörjning 

• Minskade kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd

     Att utreda
 
1. Möjligheter att etablera ett Katrineholm 

Business & Science Center med sikte 
på tjänste- och techföretag, där alla 
företagsstödjande aktörer kan samlas 

2. Möjligheter att skapa ett MakersSpace i 
samverkan mellan kommunen, näringsliv, 
föreningsliv och studieförbund, för att 
stimulera innovation och kreativitet

Kommunen ska skapa bästa möjliga 
förutsättningar för alla i arbetsför ålder att arbeta, 
studera eller delta i andra kompetenshöjande 
aktiviteter. För den enskilde utan jobb är det 
av största vikt att skaffa sig rätt kompetens. 
Kommunen och andra samhällsaktörer ska 
underlätta detta, och samverkan när det 
gäller utbildning och arbetsmarknadsinsatser 
ska utvecklas. För personer med otillräckliga 
kunskaper i svenska ska yrkesutbildning 
kombineras med språkutbildning och arbete eller 
praktik. 

I lämpliga upphandlingar ska kommunen och 
dess bolag pröva att ställa krav på mottagande av 
praktikanter.

Jobb och utbildning ska ersätta försörjningsstöd. 
Kommunen ska ha fokus på att avsevärt 
minska utbetalningarna av försörjningsstöd 
och att människor kommer vidare från stöd 
till arbete och lön. De statliga verktygen i 
arbetsmarknadspolitiken ska användas och 
kommunen ska även verka för att särskilda 
tjänster kommer till stånd för att konvertera 
försörjningsstöd till anställningar. 



Attraktiva boende 
& livsmiljöer
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Attraktiva boende 
& livsmiljöer
Ökat bostadsbyggande
Katrineholm ska fortsätta utvecklas som en attraktiv 
kommun. Kommunen ska ha god planberedskap och 
tillgång till mark och tomter för bostadsbyggande. 
Det är viktigt att det fortsätter byggas bra och 
funktionella bostäder för såväl unga som äldre. 
Vid all nybyggnation ska en variation av olika 
bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer 
eftersträvas. För att nå kommunens tillväxtmål 
behövs fler bostäder både i centralorten och på 
landsbygden. Kommunens fastighetsbolag KFAB ska 
bidra med nya bostäder och prioritera i bostadskön 
så att unga som bor i Katrineholm garanteras 
möjligheten att flytta hemifrån. KFAB ska också 
bygga ett nytt trygghetsboende för äldre. 

 
Attraktiv stadsmiljö och levande 
landsbygd
Arbetet för att skapa en hållbar och attraktiv stad 
och landsbygd ska fortsätta utifrån från de fastlagda 
strategierna i översiktsplanen. Vi vill bygga en 
sammanhållen, tillgänglig och blandad stad med 
tät stadskärna, attraktiva stadsmiljöer och närhet 
till grönområden. Stad och landsbygd ska utvecklas 
tillsammans, befintliga strukturer stärkas och 
attraktiva livsmiljöer tillvaratas och utvecklas. 
Staden och landsbygden ska vara till för alla. 

Katrineholms kommun är känd för sina blomstrande 
parker och ska fortsätta vara en attraktiv 
trädgårdsstad. Stadsparken ska utvecklas till en 
pärla i centrum. Även närmiljön, såsom skolgårdar, 
lekparker, grönområden, gator och torg, ska värnas. 
Lekplatser ska byggas och rustas upp. Kommunen 
ska fortsätta satsningen på offentlig konst. Vi vill 
också se mer av intressant belysning av byggnader, 
exempelvis Tallåsaulan.

Den gamla genomfartsleden byggs om till en trevlig 
och välkomnande stadsgata. Sportcentrum och 
centrum ska byggas ihop med ett tydligt och attraktivt 
stråk. Vid Stortorgets norra sida ska en byggnad 
uppföras. Stadsdelen Norr ska växa samtidigt som 
attraktivitet och trygghet förstärks. Vid Djulö Backar 
skapas ett nytt attraktivt bostadsområde. Längs 
Kyrkogårdsvägen ska gång- och cykelstråket förbättras 
och vid kanten av Gatstuberg ska en minneslund/
begravningsplats för husdjur anläggas.

 
Kommunen ska stärka förutsättningarna för en 
levande landsbygd och företagande på landsbygden. 
För att det ska bli mer attraktivt att bosätta sig 
på landsbygden behöver det bli enklare att bygga 
nära vatten. Boende på landsbygden ska ges 
ännu bättre tillgång till vård, skola och omsorg. I 
kransorterna ska kommunen skapa förutsättningar 
för naturliga mötesplatser och göra det lättare att 
ta del av kulturutbudet och offentlig konst. För att 
landsbygden ska bli mer tillgänglig för alla, inte minst 
turismen, måste det vara enkelt att hitta till våra 
sevärdheter och därför ska skyltning och information 
om turistmål utökas. 
 

Trygga offentliga miljöer
Det ska vara tryggt och säkert att leva och 
verka i Katrineholms kommun. Den som rör sig i 
Katrineholm ska inte känna sig begränsad av otrygga 
miljöer. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas 
skyndsamt. För att öka trygghetskänslan, minska 
risker och öka attraktionen ska belysningen utvecklas 
ytterligare och takten i utbytet av äldre belysning 
öka. Prioritet ska ges åt cykelbanor och områden 
som upplevs otrygga. Kameraövervakningen 
av utsatta platser ska utökas och arbetet med 
trygghetsvandringar fortsätta. Beredskap ska finnas 
för att anställa kommunala poliser om det ges laglig 
möjlighet, eller kommunala ordningsvakter, om det 
är nödvändigt. Den lokala ordningsstadgan ska fullt 
ut använda lagens möjligheter att begränsa eller 
förbjuda tiggeri.

Tillsammans med polisen ska hela den kommunala 
organisationen arbeta mot brottslighet och droger. 
Vi ska vara kompromisslösa i kampen mot 
kriminalitet och ha nolltolerans mot hot och våld. 
Alla brott som begås mot kommunen eller mot 
personer inom de kommunala verksamheterna ska 
polisanmälas. Även arbetet mot våldsbejakande 
extremism ska fortsätta. 

Kommunens arbete med krisberedskap, 
säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges högre 
prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och 
har i uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller 
krig värna civilbefolkningen, bedriva samhällsviktig 
verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig. 
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   Resultatmål 
• Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

• Tryggare offentliga miljöer 

• Resandet med cykel och till fots ska öka 

• Resandet med buss och tåg ska öka 

• Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 
cykelvägar 

• Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 
bredband senast 2020

 

 

   Att utreda
1. Ett nytt resecentrum och hur centrum kan 

göras mer inbjudande genom att resecentrum 
knyts ihop med Stortorget  

2. Plan för utveckling av området mellan 
Fredsgatan, Kungsgatan och Vingåkersvägen 
(norr om kyrkogården och väster om 
järnvägen), i samverkan med fastighetsägare 

3. Utveckling av innergårdarna i kvarteret 
Näckrosen, för att skapa en attraktiv miljö med 
restauranger och butiker, i samverkan med 
fastighetsägare 

4. Förutsättningar för gång- och cykeltrafik dels 
i Julita mellan Äsköping och kyrkan, dels från 
Strångsjö till gamla Katrineholmsvägen 

5. Kollektivtrafiken på landsbygden, bland 
annat när det gäller möjligheter till nya och 
alternativa trafiklösningar

En god krisberedskap i kommunen, med en tydlig 
och övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när 
det gäller exempelvis reservkraft, bränsle, mat och 
vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt 
arbete kring trygghet och säkerhet ska kommunen 
ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och 
andra aktörer. Det brotts- och skadeförebyggande 
rådet har en samordnande roll i arbetet. Även 
föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.

Säker och funktionell infrastruktur 
Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. 
God tillgänglighet ska vara vägledande i all 
fysisk planering. Tillgänglighetsinventeringar ska 
genomföras och tillgängligheten till kommunala 
lokaler ska öka. Tillgänglighet handlar också om 
frångänglighet, att alla miljöer lätt ska kunna 
utrymmas vid krishändelser. 

Trafiksystemet i Katrineholms kommun ska vara 
tillgängligt, hållbart, tryggt och säkert. Det ska vara 
enkelt att transportera sig både inom kommunen och 
till arbetsmarknadsregioner omkring oss. 
Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska 
prioriteras. Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med 
fokus på att skapa trygga trafikmiljöer för barn och 
andra oskyddade trafikanter. Fartdämpande åtgärder 
ska införas där det behövs, särskilt vid förskolor och 
skolor och andra viktiga stråk där många går eller 
cyklar. En gång- och cykelbana ska byggas från Bie till 

Katrineholm. I samarbete med Region Sörmland ska 
kommunen påverka Trafikverket och tågoperatörer 
för att säkerställa bättre kommunikationer under 
hela året för både person- och godstrafik. 

Kommunen ska förbättra vägunderhållet och 
skapa en säker gatumiljö. Bilen är viktig som 
transportmedel och parkeringar är efterfrågade, inte 
minst centralt. Möjligheten att parkera ska beaktas 
vid all stadsplanering. Kommunen ska arbeta för en 
effektivare användning av befintliga parkeringsytor 
och fler parkeringsplatser ska tillskapas. 
Ett parkeringshus ska byggas på Norr. 

Tillgång till fiberbaserat bredband är en viktig 
förutsättning både för arbete och fritid och för 
näringslivets utveckling. Katrineholm ska vara en 
modern och attraktiv kommun att bo och verka i och 
kommunen ska fortsätta arbetet med att erbjuda 
en bra digital infrastruktur. Kommunens mål för 
bredbandsutbyggnaden är att alla ska ha möjlighet 
till fiberanslutning före 2020. Vi ska också fortsätta 
verka för att alla delar av kommunen har tillgång till 
mobiltelefoni och radiosändningar.



En stark & trygg skola 
för bättre kunskaper
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En stark & trygg skola 
för bättre kunskaper
Plats för fler barn och elever
Fortsatt utbyggnad av förskolan och skolan är 
högt prioriterat för att möta ökningen av barn och 
ungdomar . Under mandatperioden ska minst 20 
nya förskoleavdelningar öppnas. På längre sikt finns 
planer för ytterligare 50 avdelningar. Två nya skolor 
ska börja byggas, en ny högstadieskola centralt på 
Järvenområdet samt en ny F-6 skola på Norr. Befintliga 
skolor kommer också att behöva byggas ut och 
rustas så de motsvarar de krav som undervisningen 
ställer. Parallellt ska mer personal anställas i förskola, 
fritidshem och skola för att möta de växande behoven 
och på sikt minska gruppernas storlekar. 

Kunskapsfokus, trygghet och studiero 
Förskolan är starten för det livslånga lärandet och 
ska vara trygg, rolig och lärorik. Mindre barngrupper 
ska underlätta för pedagogerna att se varje barns 
förmågor och behov. Forskning visar att tidigt stöd 
ökar barns möjligheter att nå kunskapsmålen i 
grundskolan. Tillsammans med Region Sörmland 
öppnas en familjecentral där öppen förskola, 
socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral 
samverkar. Öppna förskolan har även en viktig roll när 
det gäller att stärka barnens språkliga miljö, som är 
av stor betydelse både under barndomen och senare 
i livet. 

Kunskap gör Katrineholm starkare. Alla barn och 
unga ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara 
och överträffa kunskapsmålen. Kunskap ska sättas i 
första rummet och resultaten i skolan ska höjas. Höga 
förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta 
eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt 
arbete och motivation att lära. Ju mer man övar, desto 
bättre blir man. Skolans uppgift är att möta elevernas 
nyfikenhet med en aldrig sinande ström av kunskap 
och kreativitet, från förskolan ända upp genom 
gymnasiet. Alla skolor ska vara bra och likvärdiga och 
föräldrar och barn ska kunna välja den förskola och 
skola som passar deras situation bäst.

Mindre grupper och klasser ska ge mer tid för varje 
barn med sin lärare och öka förutsättningarna för 
studiero. Lärarna ska avlastas från administration för 
att få mer tid till undervisning. 

Möjligheten till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa ska 
öka. De särskilda satsningarna på matematik och 
läsning ska fortsätta. Biblioteket och skolbiblioteken 
ska bidra till att stärka barns och elevers läslust, 
läsförmåga och källkritiska kompetens. Lovskolor 
ska genomföras för att ytterligare stärka 
förutsättningarna för alla elever att nå målen. Arbetet 
med att förebygga frånvaro i skolan ska fortsätta. 

Skolan ska vara en bra plats för lärande – kreativt 
och i rörelse vissa stunder, tyst och lugnt för det 
mesta. Elever ska visa respekt för sina lärare och 
för varandra. Föräldrar, lärare, rektorer och annan 
skolpersonal behöver ta ett gemensamt ansvar 
tillsammans med eleverna för ett gott bemötande i 
skolan. Elever och personal ska känna sig trygga. Det 
ska råda nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande 
särbehandling och droger i skolan. Alla händelser 
som är eller kan uppfattas som olagliga eller otillåtna 
utanför skolans värld ska anmälas till polis och/eller 
socialtjänst. Skolan ska konsekvent använda sig av de 
disciplinära åtgärder som skollagen medger när det 
krävs för att värna trygghet och studiero.

Personalen är förskolans och skolans viktigaste resurs. 
För att förbättra arbetsvillkoren ska administrationen 
minskas och möjligheterna till kompetensutveckling 
förstärkas. De administrativa uppgifterna för 
pedagoger ska kartläggas och åtgärder tas fram för att 
avlasta pedagogerna, exempelvis genom att anställa 
personer med andra kompetenser så som barnskötare 
och lärarassistenter.

Fritidshemmen ska bidra till ökad kunskap och ge 
extra stöd, läxläsning och möjlighet att prova på 
nya ämnen och fritidsaktiviteter. Både idrotts- och 
estetiska aktiviteter ska erbjudas i samarbete mellan 
fritidshem och föreningsliv. Kulturskolan och KomTek 
ska fortsätta stimulera flickors och pojkars nyfikenhet 
och intresse inom kultur, teknik och naturvetenskap 
och vara ett stöd för skolornas arbete för höjda 
kunskapsresultat.

 



Kommunplan 2019-2022 Katrineholms kommun  |  15 

Mat och hälsa för goda studieresultat
Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn 
för barns framtida hälsa. En trygg skolmiljö med 
välfungerande undervisning är därför av stor vikt 
för barns och ungas hälsoutveckling. Förebyggande 
insatser där goda vanor grundläggs tidigt har också 
stor betydelse. Bra mat, fysisk aktivitet och trygga 
miljöer i skolan ökar förutsättningarna för eleverna att 
nå kunskapsmålen och förbättrar hälsan på både kort 
och lång sikt. 

Maten i skolan ska förbättras med elevinflytande, 
duktiga dietister och skickliga kockar. Den ska vara 
god, näringsriktig och klimatsmart. Måltidsmiljöerna 
ska vara inbjudande och trygga, med vuxna från flera 
yrkesgrupper som äter tillsammans med eleverna.

Inspirerande och trygga utemiljöer och planerad fysisk 
aktivitet ska finnas för alla barn och elever. 
Skolor och fritidshem ska sträva efter att utöka tiden 
för motion och idrott. Utemiljön vid förskolor och 
skolor ska utvecklas för att locka till fysisk aktivitet. 
Att vistas i skog och natur är positivt för både hälsan 
och lärandet. Förutsättningarna för friluftsliv och 
utomhuspedagogik i skolan ska stärkas. Vi ska bland 
annat utreda möjligheterna att starta en naturskola, 
som en resurs för att ge alla barn och elever ökade 
möjligheter att upptäcka, uppleva och lära ute i 
naturen.  
 
 
Utbildning för jobb eller fortsatta studier
Arbetet ska intensifieras med att höja utbildningsnivån 
i kommunen. Alla ungdomar ska genomgå 
gymnasieskolan och det ska finnas en bredd av 

gymnasieutbildningar att välja på i Katrineholm. 
Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas och vi ska 
aktivt arbeta för att bryta traditionella könsroller på 
arbetsmarknaden. Yrkesprogrammens status ska 
höjas och de ska vara nära knutna till arbetslivet. 
De studieförberedande programmen ska ge 
kunskaper som rustar unga för att klara en avancerad 
universitetsutbildning. Fler av Katrineholms unga ska 
gå vidare till högre utbildning, en målsättning som ska 
prägla hela skolgången.

Det ska vara möjligt att genom hela livet bilda 
och utbilda sig, studera vidare och byta karriär. 
Fler ska kunna läsa universitets-, högskole- och 
yrkeshögskoleutbildningar på hemmaplan. 
Kommunen ska också vara aktiv när det gäller att 
erbjuda yrkesvuxutbildningar. Vuxenutbildningen 
ska fokusera på aktuella och kommande bristyrken, 
exempelvis vård och omsorg, barn och fritid, bygg 
och anläggning, industri och livsmedelsområdet, 
och snabbt ställa om till nya branscher när 
arbetsmarknaden förändras. 

Kommunen ska verka för att nya svenskar snabbt 
lär sig svenska för att komma in i arbetslivet och att 
utbildningen i svenska för invandrare (sfi) kopplas 
ihop med arbetspraktik. Det ska finnas möjlighet 
till ett flexibelt lärande där man kan kombinera 
yrkesinriktade kurser med yrkessvenska och arbete 
eller praktik. För att bredda utbudet, förbättra 
kvaliteten och öka effektiviteten behövs en ökad 
samverkan i regionen.

   Resultatmål 
• Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

• Fler elever ska klara målen i grundskolan och 
nå höga resultat 

• Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat 

• Ökad trygghet i skolan 

• Mer fysisk aktivitet och utveckling av 
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat 

• Fler studerande ska klara målen i kommunal 
vuxenutbildning 

• Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 
nivå    

   Att utreda 
1. Ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis 

när det gäller likabehandling av elever oavsett 
huvudman för skolan 

2. Förutsättningar för att skapa fler boenden för 
elever från andra orter som går utbildningar i 
Katrineholm  

3. Möjligheter att förbättra barns språkliga miljö 
genom stöd till föräldrar, exempelvis genom 
digitala hjälpmedel 

4. Möjligheter att starta en frivillig språkskola, där 
barn och ungdomar får möjlighet att utforska 
språk som de ännu inte mött i skolan 

5. Förutsättningar för att starta en naturskola 
och inventering av lämpliga platser för 
utomhuspedagogik, så kallade skolskogar



Trygg vård & omsorg
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Trygg vård & omsorg
Plats för fler som behöver  
omsorg och stöd
Utvecklingen med fler äldre i kommunen kommer 
att fortsätta. I takt med att behoven ökar ska 
äldreomsorgen byggas ut, både när det gäller 
hemtjänst och platser i särskilt boende. Ett nytt 
äldreboende, Dufvegården, ska öppnas med nära 
100 platser och det ska skapas fler demensplatser 
inom äldreomsorgen. Under mandatperioden ska 
också arbete påbörjas med att bygga ett nytt
trygghetsboende för äldre, där äldst går först. 

Även när det gäller boendeplatser inom området 
funktionsstöd fortsätter utvecklingen med 
fler personer med behov av stöd. Planering 
och byggande av nya LSS och SoL-boenden 
ska prioriteras utifrån behovet. Befintliga 
äldreboenden och LSS-boenden ska renoveras 
utifrån de behov som finns av modernisering.

 
Trygghet, delaktighet och livskvalitet 
Kommunen har ett stort socialt ansvar. Äldre 
och personer med funktionsnedsättning ska ha 
en trygg tillvaro med bra omsorg och stöd och 
hög livskvalitet. Varje människa är unik, med 
egna önskemål och intressen. Välfärden ska 
präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt 
bemötande och finnas tillgänglig för alla som 
behöver den. Rätten till självbestämmande är 
viktig oavsett ålder. Äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska ges stöd anpassat efter 
individens behov. Kommunen ska också underlätta 
för anhöriga som vårdar närstående.

Vi vill ha en äldreomsorg och ett funktionsstöd 
som utgår från det friska, där det är möjligt att 
vara aktiv så länge man orkar och på det sätt man 
vill. Arbetssätten på våra boenden ska utvecklas 
för att öka delaktigheten och ett utvecklingsarbete 
ska prioriteras kring tre breda teman, sociala 
aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet. 
Aktiviteter ska kunna ske under veckans alla 
dagar, i grupp eller individuellt, och verksamheten 
behöver anpassas efter detta. För personer med 
funktionsnedsättning som är i yrkesverksam 
ålder men inte arbetar eller studerar är daglig 
verksamhet viktigt för att främja delaktighet i 
samhället. Habiliteringsersättningen för deltagare  
i daglig verksamhet ska bibehållas.

Arbetet med att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter när det gäller att öka brukarens 
inflytande över sin vardag ska fortsätta inom 
både äldreomsorg och funktionsstöd. Genom nya 
välfärdstekniska lösningar vill vi göra vardagen 
enklare och tryggare och öka den personliga 
integriteten för människor med särskilda behov 
och deras anhöriga. Den generation som nu är på 
väg att uppnå hög ålder är en grupp som är mer 
digital än vad tidigare generationer har varit.  
Ny teknik kan göra det lättare att hålla kontakt 
med nära och kära. Genom ny teknik kan också tid 
frigöras för personalen som är verksamheternas 
viktigaste resurs. Arbetet ska underlättas med fler 
tekniska lösningar för att minska administration 
och stress och arbetsmiljön ska förbättras.

Måltiden är en av dagens höjdpunkter och bidrar 
till både social gemenskap och bättre hälsa för 
brukare inom vård och omsorg. Det aktiva arbetet 
för att minska risken för undernäring ska fortsätta. 
Maten ska vara god, näringsriktig och klimatsmart. 
Måltidsmiljöerna ska utvecklas både när det gäller 
rummets utformning och formerna för måltiderna. 
Brukare ska i ökad utsträckning själva kunna välja 
när de vill äta och ha flera olika maträtter att välja 
mellan. Igelkottens matsal ska byggas om för att 
skapa en mer genuin och intim restaurangkänsla.

Kullbergska sjukhuset är av största vikt både 
för trygghet, näringsliv och för kommunens 
attraktivitet. Samverkan mellan kommunens 
verksamheter och Kullbergska sjukhuset ska 
stärkas.

Sociala insatser för att minska 
utsatthet och utanförskap
Kommunen ska verka för att barn och ungdomar 
växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Kommunen ska prioritera förebyggande insatser 
mot ungas missbruk av alkohol och narkotika 
och intensifiera det uppsökande arbetet bland 
ungdomar. Familjer och enskilda med sociala 
problem ska stöttas på ett tidigt stadium. 
Kommunens arbete mot uppfostringsvåld, våld i 
nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska 
intensifieras. 
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Inriktningen för socialtjänstens insatser är att 
barns behov alltid ska stå i centrum. I första hand 
ska hemmaplanslösningar och upphandlade 
insatser väljas. Kommunens kostnader för 
placeringar ska minska.

Katrineholms kommun står bakom den regionala 
ANDT-strategin (alkohol, narkotika, doping och 
tobak) med tillhörande åtgärdsplan. Målet är ett 
samhälle fritt från narkotika och doping, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 
och ett minskat tobaksbruk. Alla ska ha möjlighet 
att växa upp och leva utan risk för att skadas 
till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel och tobak. 
Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, 
idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria. 

Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel 
och tobak ska minska och tillgängligheten till vård 
och stöd av god kvalitet ska öka.

Psykisk ohälsa och missbruk utgör viktiga 
utmaningar som ofta kräver nya lösningar 
och samarbetsformer. En viktig del i ett tryggt 
välfärdssamhälle är möjligheten att komma tillbaka 
när man hamnat snett eller drabbats av problem, 
och att även anhöriga kan få stöd utifrån sina 
behov. Missbruksvård med öppet intag är viktigt 
för att minska sociala problem och utanförskap. 
Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas för att 
förebygga och lösa ekonomiska problem. Den som 
vill lämna kriminell verksamhet eller extremism 
ska kunna få stöd och hjälp att ta sig vidare till ett 
normalt liv via socialtjänst och samarbete med 
externa aktörer.  

   Resultatmål  

• Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 
positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och 
trygghet  

• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare 
inom vård och omsorg 

• Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas 

• Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg 

• Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

• Anhörigstödet ska utvecklas 

• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga 
ska prioriteras  

• Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med 
individ- och familjeomsorgen 

• Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska 
användas i ökad utsträckning inom individ- och 
familjeomsorgen 

• Kommunens kostnader för placeringar ska minska 

• Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas 
till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol 
eller narkotika

    Att utreda  
 
1. Mer välfärdsteknik inom vård och omsorg med 

utgångspunkt från brukarnas och verksamheternas 
behov; varje år ska minst två nya tekniska lösningar 
utvärderas



Ett rikt kultur-, idrotts-  
& fritidsliv
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Ett rikt kultur-, idrotts- 
& fritidsliv
Goda möjligheter till en  
innehållsrik fritid för alla
Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor 
betydelse för folkhälsan, för identitet och 
sammanhållning bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en bra start i livet. 
Det är också en viktig faktor för att locka nya 
invånare och företag till kommunen. I takt med att 
kommunen får fler invånare ska det planeras för 
fler grönområden och skapas goda förutsättningar 
för en aktiv fritid, präglad av frihet, mångfald och 
kvalitet. 

Målet för kommunens folkhälsoarbete är en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
att bidra till att hälsoklyftorna i samhället 
minskar. Alla nämnder har ett ansvar för att 
ett folkhälsoperspektiv införlivas i respektive 
verksamhet. Som en del i folkhälsoarbetet ska 
kommunen verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. Barn och 
ungdomar ska prioriteras.

Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, 
idrott och fritidsaktiviteter stärker människor 
och samhälle och ger verktyg att utveckla och 
förändra. Kommunen ska fortsätta att stötta 
föreningslivet och föreningar och studieförbund 
ska ha goda möjligheter att verka i vår kommun. 

Satsningen på fritidsverksamhet för unga 
ska fortsätta. Ungdomstiden lägger grunden 
för ett vuxenliv med självförtroende. Alla 
ungdomar är viktiga, begåvade och har 
kreativa sidor, och ska få möjlighet att göra 
det bästa av sina förutsättningar. Fritidsgårds- 
och eftermiddagsverksamhet ska ha god 
kvalitet och fokusera på barn och ungdomar 
10-16 år. Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet och gatufester i 
bostadsområden samt ordna och ge stöd till 
aktiviteter på skollov. 
 
Goda förutsättningar för friluftsliv är 
positivt för såväl folkhälsa som miljö och 
landsbygdsutveckling. Tillgången och 
tillgängligheten till natur för friluftsliv ska 

förbättras. För att främja ett ökat friluftsliv ska 
vandringsleder och anläggningar för friluftsliv 
inventeras som underlag för prioritering av 
åtgärder och utveckling. Informationen och 
marknadsföringen kring vilka möjligheter till ett 
aktivt friluftsliv som finns i Katrineholms kommun 
ska utvecklas och samarbetet med föreningslivet 
stärkas. I staden ska de gröna miljöerna ge goda 
förutsättningar för rekreation och bidra till ett 
attraktivt Katrineholm. Möjligheterna att skydda 
attraktiva och tätortsnära naturområden ska 
utredas, bland annat med hänsyn till förskolors 
och skolors behov av närbelägna grönområden. 

Ett aktivt kulturliv
Utan kultur blir tillvaron fattigare. Katrineholm ska 
ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen. 
Vårt samlade kulturarv ska värnas och ses som 
en resurs. Vi vill att alla kommuninvånare ska 
kunna erbjudas ett kulturliv präglat av kvalitet och 
mångfald. Kommunen ska stimulera, samordna 
och underlätta för alla att ta del av kulturutbudet 
oavsett om man är gammal, ung eller har en 
funktionsnedsättning. Kultur är viktig i livets alla 
skeden och ska ingå som en väsentlig del i många 
av kommunens verksamheter. Kommunen ska i 
första hand stödja kultur för barn och ungdomar. 
Kulturskolan ska ha en bred verksamhet med låga 
avgifter för att öppna kulturen för breda grupper.

Biblioteksverksamheten och kulturhuset Ängeln 
ska vara ett nav för kultur, konst och diskussion. 
Lokstallsområdet ska fortsätta att rustas upp för 
aktivitet, kultur och möten och öppnas för ännu 
fler katrineholmare, bland annat genom att spegla 
Katrineholms tåghistoria.

Investeringsmedel ska avsättas för offentlig 
konst och konsten ska finnas närvarande när 
nya verksamhetslokaler byggs. Nya skolor ska 
berikas med konst som kan användas praktiskt 
och pedagogiskt i olika ämnen och som grund 
för diskussioner hur människor ska vara mot 
varandra. 
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Goda förutsättningar för spontan och 
organiserad idrott
Kommunen ska stimulera insatser som ökar 
människors möjligheter och vilja till motion och 
spontanidrott. Lekplatser ska finnas runt om i 
kommunen med olika teman. I varje kransort och 
stadsdel ska det finnas utegym och motionsspåren 
ska fortsätta att utvecklas. Det ska finnas en 
flyttbar konstfrusen isbana. En multisportarena 
ska uppföras i Forssjö och i samband med att 
Forssjö utökas med fler bostäder planeras en 
ny badplats. De goda möjligheter som finns att 
utveckla Djulöområdet ska tas tillvara, med bland 
annat ett promenadstråk längs stranden och 
längdskidspår på Djulö gärde. 

Två nya idrottshallar ska byggas, Sportcentrum 
utvecklas och fler nya sporter ges plats i lokaler 
och på olika anläggningar. Nya omklädningsrum 
ska byggas på Backavallen och i samma 

byggnad ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Bandyarenan ska moderniseras 
och köldmediet till isytorna ska bytas ut till ett 
modernt och miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas under 
mandatperioden och på längre sikt är målet att det 
ska finnas en plan i varje väderstreck. Kommunen 
ska möjliggöra för idrottsföreningarna att hitta en 
gemensam mötesplats i befintliga lokaler för att 
skapa ett ”Idrottens Hus”.

   Resultatmål
 

• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet 

• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 
prioriteras 

• Jämställda kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamheter   

     Att utreda
1. Behov och kostnader för att renovera och 

snygga upp Nyhemshallen 

2. Modernisering och ansiktslyftning av 
campingen vid Djulö 

3. Skydd och utveckling av attraktiva och 
tätortsnära naturområden för friluftsliv



Hållbar miljö



Foto: Josefine K
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Hållbar miljö
En av de bästa kommunerna på 
miljöarbete
Katrineholms kommun ska fortsätta bedriva ett 
effektivt miljöarbete som ligger i framkant. 
I Katrineholm visar vi hur samhället kan växa och 
utvecklas med ett stort ansvar för miljön. Tillväxt, 
välstånd och demokrati går hand i hand med miljö- 
och klimatförbättringar och främjar framsteg 
som möjliggör en hållbar omställning. Det lokala 
miljöarbetet utgår från de globala målen för 
hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar 
om hur världens länder tillsammans ska uppnå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld 
till år 2030. 

I miljöarbetet ska Katrineholms kommun 
fortsätta att prioritera områdena klimat, 
vatten, god bebyggd miljö och biologisk 
mångfald. Kommunens kommunikation och 
kunskapsspridning kring miljöfrågor ska stärkas 
för att bidra till ett framgångsrikt miljöarbete. 
 

Minskad klimatpåverkan
Klimatet är vår generations ödesfråga. 
Parallellt med myndighetsutövning och tillsyn 
ska kommunen ge information och råd kring 
miljöhänsyn och energieffektivisering till invånare 
och företag. Vid nybyggnationer ska en lägre 
energiförbrukning än Boverkets norm eftersträvas. 
Takten ska öka i utbytet till mer energieffektiva och 
miljövänliga gatubelysningsarmaturer.

Katrineholms kommun ska aktivt bidra till 
att solelproduktionen ökar. Vid bygglov ska 
information ges om hur det är lämpligast att 
placera byggnader för att få optimal effekt 
av solceller. I kommunens fastigheter ska 
ytterligare solenergi installeras och arbetet med 
energibesparing fortsätta. 

Arbetet med att byta ut fossildrivna kommunala 
fordon till mer klimatsmarta alternativ ska 
fortsätta och elbussar ska införas i stadstrafiken. 
Förtätningen av staden ska fortsätta för minskade 
behov av transporter. Möjligheterna att gå 
och cykla ska förstärkas genom nya gång- och 
cykelbanor. Pendlingsmöjligheterna med tåg ska 
förbättras. Vi vill också främja godstransporter 
på tåg, där Katrineholms Logistikcentrum är en 
tillgång. 

Maten som serveras i de kommunala 
verksamheterna ska vara klimatsmart, lagad 
från grunden och i möjligaste mån baseras på 
svenska, närproducerade och ekologiska råvaror. 
Arbetet med att minska matsvinn ska intensifieras, 
bland annat genom utveckling av en e-tjänst för 
specialkost och frånvaro.

Vid upphandling ska miljökrav ställas på såväl 
varor och produkter som på transporter. 
Kommunens finanspolicy ska revideras för att 
förtydliga att kommunen inte ska investera i 
fossilbranschen.

Rent vatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en 
tillgång som måste skyddas. Skyddet av 
grundvattentillgångar måste överordnas 
andra intressen. Tillförseln av näringsämnen 
och föroreningar till sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska minimeras, bland annat genom 
ett fortsatt aktivt arbete kring inventering och 
kretsloppsanpassning av små avlopp. 

Dagvattenhanteringen ska förbättras. Dagvatten 
ska i första hand omhändertas lokalt, till exempel 
genom att minimera hårdgjorda ytor och ökad 
växtlighet. Risken för översvämningar och 
utsläpp av föroreningar kan även minskas genom 
utveckling av våtmarker, som samtidigt skapar 
attraktiva områden för rekreation.

Ett projekt ska genomföras för att rena Öljaren 
genom lågflödesmuddring. Projektet, som är 
av nationellt intresse, bidrar till utveckling av ny 
teknik för att åtgärda övergödda sjöar. 

Utsläppen av läkemedelrester i sjöar och 
vattendrag ska minimeras genom samverkan med 
Region Sörmland. Vid upphandling och användning 
av kemikalier ska kraven skärpas med hänsyn till 
både miljö- och arbetsmiljöaspekter. 
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God bebyggd miljö och biologisk 
mångfald
Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. Ny bebyggelse ska också alltid leva upp till 
de normer som finns för ett tryggt, sunt och säkert 
boende.

Nedskräpningen ska minska. Möjligheterna till 
återvinning behöver förbättras för att insamlingen 
och återvinningsgraden ska öka. Regeringen 
har beslutat om nya förordningar som innebär 
att hushållen ska få närmare till insamling av 
förpackningar och returpapper. Producenterna 
har fortsatt ansvar för insamlingen. Kommunen 
ansvarar för information till hushållen och ska 
samverka med och ställa krav på Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI). Användandet av 
plastmaterial, såsom engångsartiklar, ska fasas ut 
i de kommunala verksamheterna och ersättas av 
miljövänliga alternativ.

Kommunen ska bedriva ett aktivt 
naturvårdsarbete och verka för stärkt biologisk 
mångfald och goda spridningssamband för 
växter och djur. De gröna miljöerna ska ge goda 
förutsättningar för de ekosystemtjänster som 
naturen levererar, exempelvis matproduktion, 
upplevelser och hälsa för invånare och besökare. 
Grönområden bidrar också till att rena luft 
och vatten, fördröja dagvatten, skydda mot 
erosion, dämpa buller och att ge livsrum för olika 
växter och djur. Biologisk mångfald ska främjas 
genom ökad omvandling av klippta grönytor till 
ängsplanteringar och uppsättning av fler bihotell. 
Kommunen ska vara aktiv när det gäller att 
informera om kommunens naturvärden. 

   Resultatmål
• Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler   

• Ökad solelproduktion 

• Minskade utsläpp av näringsämnen och 
föroreningar till sjöar och vattendrag 

• Nedskräpningen ska minska 

• Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva 
åtgärder och naturskydd 

• Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet

     Att utreda
1. Möjligheterna att öka genomsläppligheten 

på hårdgjorda ytor, exempelvis genom 
användande av hålsten 

2. Möjligheten till vertikala odlingar i centrum 
för att minska klimatpåverkan, buller 
och dagvattenflöden, i samverkan med 
fastighetsägare



Attraktiv arbetsgivare  
& effektiv organisation
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Attraktiv arbetsgivare  
& effektiv organisation
Tryggad kompetensförsörjning 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
I många sektorer råder arbetskraftsbrist 
och konkurrensen om duktiga medarbetare 
ökar. Rekryterings- och bemanningsfrågorna 
kommer att vara centrala framöver. I alla 
delar av verksamheten ska kommunen arbeta 
aktivt med konkreta insatser för en tryggad 
kompetensförsörjning. Arbetet ska vara inriktat 
på att både behålla och locka nya medarbetare. 
Arbetsglädje, utvecklande jobb, trygghet i 
anställningen och god hälsa i arbetslivet är viktiga 
faktorer.

Alla som är anställda i kommunens verksamheter 
ska ha möjlighet att utvecklas på jobbet, få goda 
möjligheter till kompetensutveckling i yrket 
och uppmuntras att ta sig an nya utmaningar i 
arbetslivet. Kommunen ska stärka det interna 
arbetet med kompetensutveckling för att 
säkerställa att resurser används effektivt och att 
kompetensutveckling sker utifrån ett jämställt 
och jämlikt perspektiv. Utbildningsmöjligheterna 
för kommunens anställda ska utvecklas, 
exempelvis genom betald utbildning inom ramen 
för arbetstiden. Kommunen ska också kunna 
garantera anställning för personer som arbetar 
heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in 
viss kompetens.

En transparent, jämställd och jämlik lönepolitik 
med individuell lönesättning, god lönespridning 
och möjlighet till löneförmåner är en viktig 
konkurrensfaktor. Alla medarbetare ska ha en 
heltidsanställning som grund och kunna välja 
tjänstgöringsgrad beroende på var i livet man 
befinner sig. Kommunen ska fortsätta insatserna 
för att minimera delade turer.

Samverkan med näringslivet, Region Sörmland och 
andra myndigheter gällande kompetensförsörjning 
och rekrytering ska utvecklas, exempelvis för att 
möjliggöra så kallade tandemrekryteringar.

Hälsofrämjande arbetsplatser
Arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats ska 
stå högt på dagordningen och friskvårdsinsatserna 
ska vidareutvecklas. Fokus ska vara på det 
förebyggande arbetet. Kommunen ska 
stimulera medarbetarna till ökad friskvård. 
Personalföreningen ska stöttas och stärkas i 
syfte att bredda utbudet av förebyggande och 
personalvårdande aktiviteter och uppmuntra fler 
att delta.

Kommunen ska bedriva ett aktivt 
arbetsmiljöarbete med fokus på såväl fysisk 
som psykosocial arbetsmiljö. Inom en rad olika 
yrken, exempelvis lärare, sjuksköterskor och 
socialsekreterare, behöver insatser sättas in för 
att avlasta från administrativa arbetsuppgifter, 
bland annat genom att ta in nya kategorier av 
medarbetare. 

Ledarskapet ska stärkas genom 
kompetensutveckling och kompetensbaserad 
rekrytering. Kommunen ska också stärka 
medarbetarskapet genom kompetensutveckling, 
formell samverkan samt dialog och delaktighet. 
Varje medarbetare behöver ha kunskap om såväl 
sina rättigheter som skyldigheter som anställd.

Effektiv organisation 
Arbetet med att effektivisera den kommunala 
organisationen ska intensifieras. I alla 
verksamheter ska ett utvecklingsarbete ske för 
att se till att personal, lokaler och ekonomiska 
resurser används på bästa sätt. Medarbetarnas 
kreativitet och idéer ska tillvaratas. Den 
kommunala organisationen ska dra nytta av de 
möjligheter som ny kunskap och ny teknik skapar. 
Genom digitalisering och vidareutveckling av 
e-tjänster ska servicen till invånare och företag 
förbättras och den interna effektiviteten öka. 
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Kommunens tillgänglighet och bemötande ska 
fortsätta att utvecklas på bred front, genom bland 
annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, 
servicepunkter på landsbygden och god 
tillgänglighet per e-post och telefon. 
Parallellt med utvecklingen av fler e-tjänster och 
digitalisering ska arbetet för att öka den digitala 
delaktigheten i alla åldrar fortsätta. 

Kommunens värdegrund – respekt, öppenhet, 
tydlighet och tillit – ska hållas levande i alla 
verksamheter. Jämställdhets- och HBTQ-arbetet 
ska både genomsyra kommunens personalpolitik 
och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet.

Samarbetet mellan olika verksamheter inom 
kommunkoncernen och med andra kommuner ska 
öka för att uppnå högre effektivitet. 

Att samverka med andra kommuner och att köpa 
och sälja tjänster till andra kommuner är ett sätt 
att säkra kompetens och kostnadseffektivitet.

Kommunen ska leva upp till kraven på god 
ekonomisk hushållning. Det innebär både att 
säkerställa en ekonomi i balans och att bedriva 
verksamheten på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara 
möjligt måste kommunen ha god framförhållning 
och flexibilitet för ändrade förutsättningar. 
Kommunen måste fatta ekonomiskt kloka beslut 
och prioritera de kommunala kärnuppgifterna. 
Det är nödvändigt att kunna möta framtiden 
genom att ha ett väl fungerande planerings- 
och prognossystem. Arbetet med att utveckla 
uppföljning och redovisning av kommunens 
resultat och kvalitet ska fortsätta.

   Resultatmål
• Säkrad kompetensförsörjning 

• Ökat medarbetarengagemang  

• Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 

• Kommunens tillgänglighet för invånarna ska 
öka 

• Ökad digital delaktighet  

• Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt och externt 

• Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna 

• Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare 
än skatteintäkterna 

• Avskrivningar ska under mandatperioden inte 
överstiga tre procent av driftbudgeten

 

 

    Att utreda
 

1. Möjligheter att stimulera medarbetare till 
friskvård genom digitala verktyg och möjlighet 
att tjäna in en hälsopremie, utöver det 
friskvårdsbidrag som redan införts 

2. Behov och möjligheter till stärkt samverkan 
med externa parter, exempelvis gällande 
kompetensutveckling/utbildning av 
medarbetare



Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)

www.katrineholm.se

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

Katrineholm
Läge för liv & lust
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Kommunstyrelsen

Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och 
Avfall AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna investeringar 
inom Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att 
kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i 
bolagets anläggningar (>200 prisbasbelopp).

Bolaget önskar i en skrivelse godkännande av två planerade investeringar som 
beräknas kosta 94 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor. 

Ärendets handlingar
 Skrivelse Katrineholm Vatten och Avfall AB – godkännande av större 

investeringar
 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har inga synpunkter på bolagets önskan om investering.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB



 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se 
    

 

Handläggare: Stefan Carpman  
 
Katrineholm 11 december 2018 Kommunfullmäktige i Katrineholm 

Godkännande av större investeringar 
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att Kommun-
fullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i bolagets 
anläggningar (>200 prisbasbelopp). 
 
Härmed önskas detta godkännande inhämtas gällande följande två investeringar: 
 
Installationer och utökad kapacitet i Katrineholms vattenförsörjning 
 
Grundvatten från åsen vid Forssjö uppvisar ökande halter av järn, mangan och sand när vat-
tenuttagen ökar. Detta skapar högre driftskostnader genom avlagringar i vattenverkets anlägg-
ningar samt ger vattnet sämre kvalitet.  
 
Samtidigt har bolaget utrett vattenverkets kapacitet på lång sikt och kommit fram till att denna 
behöver höjas med tanke på stadens prognos gällande invånare, framtida etableringar och ett 
generellt utökat uttag av dricksvatten för anslutna fastighetsägare. 
 
Genom att installera en anläggning mellan åsen och vattenverket får vi en barriär som filtrerar 
bort sand och partiklar samt reducerar järn och mangan till nivåer som gör att dricksvattnets 
kvalitet kan vidmakthållas trots ökad produktionsnivå. Samtidigt med installationen planeras 
för en utökning av lågreservoaren med 1000 m3 för att vara dimensionerad för en framtida ka-
pacitetshöjning, upp till 23 000 m3/dygn. Dagens vattenverk är dimensionerad för en produkt-
ion om 16 000 m3/dygn. Bolaget arbetar också med en förändrad vattendom som möjliggör 
större vattenuttag från berörda områden. 
 
Installationerna beräknas kosta 94 miljoner kronor och planeras att göras under 2019-2020. 
  
Projekt rötkammare vid Rosenholms reningsverk 
 
Befintlig slambehandlingsanläggning vid Rosenholms reningsverk är gammal, sliten 
och uppfyller ej framtida krav på hygienisering av slam. Efter en utredning har föl-
jande övergripande åtgärder föreslagits: 
 

• Rivning befintlig rötkammare, gasklocka och carport 

• Uppförande av slamlager inkl. överbyggnad vid gamla kemsteget 

• Uppförande av 2 st. rötkammare inkl. mellanbyggnad för maskinutrustning 



 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se 
    

 

• Uppförande av 1 st. efterrötkammare 

• Befintliga rötslamlager rustas upp 

• Byggnad för mottagning av ”problemslam” 

• Installation av ny maskinutrustning, t.ex. pumpar, omrörare och värmeväxlare 

• Installation av ny gasutrustning och ev. gasuppgraderingsanläggning 

• Nya slam- och gasledningar 

• Kraftmatning, styr-  och elinstallationer 
 
Med de installationerna som föreslagits erhålls en modern rötkammare som uppfyller 
hygieniseringskraven och som också hjälper oss att producera mer gas till fordons-
bränsle. Bolaget har ansökt och har av Naturvårdsverket erhållit ett klimatinveste-
ringsstöd för projektet om 20,25 miljoner kronor. Totalt exklusive bidraget beräknas 
installationerna kosta 70 miljoner kronor varför bolagets nettoinvestering blir ca 50 
miljoner kronor. 
 
Styrelsen har på styrelsemöten fattat beslut att för egen del godkänna investeringarna 
enligt ovan. Investeringarna kommer delvis att finansieras genom gjorda överskott 
inom VA-verksamheten och som reserverats till investeringarna. Avgifterna kan dock 
komma att behöva höjas inom en treårsperiod vilket bolaget avser att återkomma till 
när detta blir aktuellt. En prognos är att avgifterna som följd av investeringarna enligt 
ovan behöver höjas med ca 5 procent.  
 
 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
 
 
 
Björnar Berg 
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Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat 
reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit landstingsfullmäktiges beslut om nya 
nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns reviderat reglemente för gemensam 
patientnämnd i Sörmlands län, och länets kommuner rekommenderas att fatta 
likalydande beslut. 

Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har 
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att 
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om 
revidering.

Ärendets handlingar
 Yttrande över reglemente för gemensamma patientnämnden i Sörmland
 Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
 Landstingsfullmäktiges protokoll § 128
 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
Akt



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Vård- och omsorgsnämnden 2018-12-11 

Utdragsbestyrkande

VON/2018:64- 709 § 29
Hnr 2019:1174

Yttrande över reglemente för gemensamma 
patientnämnden i Sörmland 
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens ordförande föreslår med stöd av gällande delegation att 
kommunstyrelsen godkänner reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har för Katrineholms kommuns räkning mottagit 
landstingsfullmäktiges beslut om nya nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns 
reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län, och länets 
kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut. 

Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har 
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att 
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om 
revidering.
Konkret har följande ändrats i reglementet, jämfört med det ännu gällande 
reglementet från 2003:

A. Den nya § 1 (uppgifter enligt speciallagstiftning), som baseras på lagen om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården, ersätter paragraferna 1 och 2 (uppgifter 
enligt speciallagstiftning, och övriga uppgifter) som baseras på tidigare gällande 
lagen om patientnämndsverksamhet.

B. Även smittskyddslagen från 2004 har lagts till i nya § 1.
C. Två meningar har flyttats från inledningsavsnittet till nya § 2, Befogenhet, ansvar, 

rapporteringsskyldighet med mera.
D. Med anledning av bildandet av Region Sörmland ersätts begreppet landsting med 

begreppet region.
E. Eftersom två paragrafer ersätts med en paragraf har övriga paragrafer numrerats 

om.

Beredning
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har inget att erinra mot föreslagna 
ändringar.
Enligt gällande delegationsordning har ordföranden rätt att fatta beslut i fråga som är 
så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ulrica Truedsson (S)
Ordförande
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsnämnden, 
akten
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera Region Sörmland) samt 
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers 
kommuner har en gemensam patientnämnd bildats.

§ 1 Uppgifter enligt speciallagsstiftning 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anger att nämndens 
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till 
vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren. 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna 
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att 
vända sig till rätt myndighet, 2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,  
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 
vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda 
om sin verksamhet. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna 
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att 
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland 
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till 
patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård eller enligt smittskyddslagen (2004:168).

§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de bestämmelser som 
gäller inom regionen.

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande som beslutar om 
hälso- och sjukvård.

Dokumenttitel: Diarienummer:

Ämnesområde: Giltig från:

Nivå:

Författare:

Dokumentansvarig:

Beslutad av:
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Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente.

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från huvudmännens organ och dess 
tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar och den hjälp som nämnden behöver.

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens personal.

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är.

§ 3 Sammansättning och mandat

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre och kommunerna 
nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare.

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna utser 2:a vice 
ordförande. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val i 
hela riket av fullmäktige ägt rum.

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två vice ordföranden 
samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en från kommunerna.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, ska ledamoten 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in ersättare.

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, fullgör denne 
tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.

§ 5 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 6 Sammanträden

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst fyra 
sammanträden per år.
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Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst sex 
sammanträden per år.

§ 8 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare minst sju dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till respektive huvudman för kännedom. Kallelsen 
bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra det.

§ 9 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 10 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.

§ 11 Delgivning

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som nämnden bestämmer.

§ 12 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, försedda med 
kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande eller särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan 
ordning för undertecknande av handlingar.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

   
HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 

 2018-11-13 LS-LED18-2745-3 

   

 

 

 

   

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(6) 

§ 128/18  Reglementen för kommande 
mandatperiod, Region Sörmland 

 

Diarienummer: LS-LED18-2745 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Landstingsstyrelsen 2018-11-06 § 195/18 

2 Landstingsfullmäktige 2018-11-13/14 § 128/18 

Landstingsfullmäktiges beslut 

 

1. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 2019. 

 

2. Reglemente för regionstyrelsen antas. 

 

3. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas. 

 

4. Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 

Dammsdalskolan antas. Nämnden efterträder nuvarande 

primärvårdsnämnden. 

 

5. Reviderat reglemente för nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet godkänns. 

 

6. Reviderat reglemente för krisledningsnämnden godkänns. 

 

7. Reviderat reglemente för Region Sörmlands revisorer godkänns. 

 

8. Reviderat reglemente för regionens råd för funktionshindersfrågor 

godkänns. 

 

9. Reviderat reglemente för regionens pensionärsråd godkänns. 

 

10. Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

godkänns. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut. 
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11. Avtal om inköpsnämnd godkänns och reglemente för inköpsnämnden 

antas. Följande avtal och reglementen utgår: avtal för gemensam nämnd 

för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland, 

DU-nämnd, avtal för DU-nämndens utskott för inköpsverksamhet mellan 

Landstinget Sörmland och Region Västmanland, reglemente för 

gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och 

Region Västmanland, DU-nämnd, samt reglemente för DU-nämndens 

utskott för inköpsverksamhet mellan Landstinget Sörmland och Region 

Västmanland. Beslutet gäller under förutsättning att Region Västmanland 

fattar likalydande beslut. 

 

12. Landstingsfullmäktiges barn- och ungdomsberedning, 

landstingsfullmäktiges vuxenberedning, landstingsfullmäktiges 

äldreberedning, landstingsfullmäktiges demokratiberedning och centrala 

etiska rådet upphör. 

 

Yrkanden 

Jonas Lindeberg (VfP), Monica Johansson (S), Åsa Kratz (S) yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag 

 

Magnus Leivik (M), Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C),  

Jacob Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för 

beslutspunkt två, regionstyrelsens reglemente kompletteras under 8 §, kallelsen 

bör åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till 

ärendet 

 

Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jonas Lindeberg (VfP), Jacob 

Sandgren (S) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för beslutspunkt tre, den regionala 

utvecklingsnämndens reglemente kompletteras under 9 §, kallelsen bör åtföljas av 

en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 

 

Magnus Leivik (M), Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jacob 

Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för den fjärde 

beslutspunkten, nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdals 

reglemente kompletteras, under 8 §, kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista 

och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 
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Magnus Leivik (M), Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jacob 

Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att för beslutspunkt 

fem, nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets reglemente 

kompletteras, under 8 §, kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista och av 

förslag till beslut och underlag till ärendet. 

 

Thomas Selig (V) yrkar att för beslutspunkt åtta, rådet för funktionshinderfrågor 

ges det uttryckliga uppdraget att genomföra utbildningar för regionens politiska 

ledning inom funktionshindersområdet. 

 

Mattias Claesson (C) och Åsa Kratz (S) yrkar avslag till ändringsyrkande från 

Thomas Selig (V).  

 

Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C), Jonas Lindeberg (VfP),  

Madeleine Forsberg (VfP), Thomas Selig (V), Marie-Louise Forslund  

Mustaniemi (KD) yrkar att, för beslutspunkt åtta rådet för funktionshinderfrågors 

reglemente, under 1 §, ”den nationella handlingsplanen för  

funktionshindersfrågor” utgår och ersätts med ”nationellt mål och inriktning för 

funktionshinderspolitiken”. 

 

Mattias Claesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag under punkt 8, med av 

Monica Johansson (S) m fl, föreslagen ändring. 

Proposition 

Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt 

två under proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt två under proposition och 

finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tre under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer ändringsyrkande för beslutspunkt tre under proposition och 

finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt fyra under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt fyra under proposition och 

finner att det bifalls. 
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Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt fem under 

proposition och finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt fem under proposition och 

finner att det bifalls 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt sex under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt sju under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt åtta under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer ändringsyrkande, från Thomas Selig (V), i beslutspunkt åtta 

under proposition och finner att det  avslås. 

 

Ordföranden ställer ändringsyrkande, från Monica Johansson (S) m fl, i 

beslutspunkt åtta under proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt nio under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tio under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt elva under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tolv under 

proposition och finner att det bifalls. 

 

Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer slutligen landstingsstyrelsens förslag i 

beslutspunkt ett under proposition och finner att det bifalls. 
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Ärendet 

Efter valet i september 2018 har en ny politisk koalition bildats och vad gäller den 

politiska organisationen föreslås vissa förändringar inför bildandet av Region 

Sörmland den 1 januari 2019. 

 

Regionala utvecklingsnämnden tillkommer med anledning av bildandet av Region 

Sörmland. Nämnden är ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna som 

regionen tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget, samt för uppgifter som följer 

av regionens ansvar som regional kollektivtrafikmyndighet. 

 

Från regionstyrelsen, tidigare landstingsstyrelsen, flyttar driftsansvaret för 

rättspsykiatri och Dammsdalskolan till en nämnd. Regionstyrelsen är dock 

ansvarig för regionens beställningar av rättpsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset 

Karsudden. Regionstyrelsen är, förutom för primärvård och rättspsykiatri, fortsatt 

hälso- och sjukvårdsnämnd. 

 

En nämnd inrättas med driftsansvar för Region Sörmlands primärvård i egen regi, 

för rättspsykiatri vid Regionsjukhuset Karsudden, samt för Dammsdalskolan, som 

omfattar skolverksamhet för elever med funktionsnedsättning inom 

autismspektrat, från olika kommuner i landet. Nämnden efterträder nuvarande 

primärvårdsnämnden. 

 

Reglementet för den gemensamma patientnämnden i Sörmlands län revideras med 

anledning av att lagen om patientnämndsverksamhet har ersatts med lagen om 

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att revideringen ska gälla 

behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om revidering. 

 

Samarbetet med Region Västmanland om inköpsverksamhet sker framöver i en 

inköpsnämnd, som ersätter tidigare DU-nämnden och dess inköpsutskott. 

 

Reglementet för Region Sörmlands revisorer uppdateras i enlighet med den nya 

kommunallagen och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets reglemente revideras så 

att nämnden framöver beslutar om Region Sörmlands kulturstipendier. 

 

Reglementena för regionens råd för funktionshindersfrågor och regionens 

pensionärsråd förtydligas och får mer likalydande formuleringar där det är 

möjligt. 

 

Krisledningsnämndens sammansättning ändras till fem ledamöter som fullmäktige 

väljer bland regionstyrelsens ledamöter. 
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Landstingsfullmäktiges barn- och ungdomsberedning, landstingsfullmäktiges 

demokratiberedning, landstingsfullmäktiges demokratiberedning, 

landstingsfullmäktiges vuxenberedning, landstingsfullmäktiges äldreberedning 

och centrala etiska rådet upphör. 

Förslaget till politisk organisation är framtaget av de politiska partierna.  

 

Förslagen till reglementen har arbetats fram av den administrativa enheten och 

den juridiska staben i samverkan med de politiska partierna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 6 november, § 195/18 

Tjänsteutlåtande 2018-09-27 

Reglemente för regionstyrelsen 

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan 

Reglemente för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Reglemente för Region Sörmlands revisorer 

Reglemente för regionens råd för funktionshindersfrågor 

Reglemente för regionens pensionärsråd 

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

Avtal om inköpsnämnden 

Reglemente för inköpsnämnden 

Beslutet expedieras till 

Landstingsstyrelsen 

Länets kommuner 

Region Västmanland 

Revisionen 

Jan Grönlund, landstingsdirektör 

Åsa Torvaldsson, administrativ chef 

Nämndsekreterarna, administrativa enheten 

Akten 

 

 

 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-11 KS/2018:533 - 024 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Håkan Sundqvist 

Kommunstyrelsen

Revidering av styrdokumentet Bestämmelser 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda – 
Kommuner och Landsting (OPF-KL) 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till det reviderade 
anvisningsdokumentet avseende Bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings har antagit förslag till reviderade bestämmelser 
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av Kommunfullmäktige 
2014-01-20 § 2. För att förändringarna ska omfatta förtroendevalda i Katrineholms 
kommun krävs att kommunfullmäktige reviderar gällande anvisningsdokument. 

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att i OPF-KL14 har delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att 
 Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
 Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet

AKAP-KL(Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad  Pension – Kommuner och
Landsting).

 Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
 Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det

familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL.

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, 
inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med 
rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. 
För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
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Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-20, § 2

Ändring av kommunfullmäktige:
2019-XX-XX

Ägare1

-

Förvaltarskap2

-

Uppföljning
Hur: Kontroll mot ...

Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från …

När: - månader innan giltighetstiden upphör.

1 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att 
efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar.

2 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF- 
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd
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Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- 
KL18.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
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sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
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Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning.

§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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Kapitel 3 
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a) avgiftsbestämd ålderspension
b) sjukpension
c) efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
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I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 
uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den 
pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den 
förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
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§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de 

bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt 
AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
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Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.
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Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande 
vuxen och

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande 
barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt 

Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde 

befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
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inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.

_________________
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroende-
valda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller lands-
tinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 procent av heltid.

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i sam-
band med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av 
PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroende-
valda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag.

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 
verkar för att få ett nytt arbete.

Omställningsstöd för förtroendevalda 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 
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Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den för-
troendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställnings-
stöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett 
år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroende-
valde fyller 65 år.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/ 
regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
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omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året 
innan avgångstidpunkten.

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den för-
troendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvis-
ningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställ-
ningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 
sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekono-
miskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.
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Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller lands-
tinget/regionen.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första 
gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroende-
valda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egen-
pensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års 
ålder.

Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade.

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensions-
bestämmelserna.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

a. avgiftsbestämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
d. familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 
pensionsbestämmelserna.
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§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 
även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldra-
penning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör trakta-
mente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 
uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensions-
grundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.
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Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, lands-
tinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensions-
avgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt 
till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den för-
troendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av 
de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller lands-
ting/region.

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsätt-
ning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få all-
män pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den för-
troendevalde och fullmäktige.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroen-
devald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbelop-
pet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgifts-
skyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta 
belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
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2014-01-20

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialför-
säkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades.

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL.

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialför-
säkringsbalken lämnas.

Anmärkningar 
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 

utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall.

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroen-
devald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberätti-
gad efterlevande under max fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevande-
skydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat 
utbetalas.
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Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan förmånsberättigade barn.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller bety-
dande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det 
att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen fram-
kallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månads-
vis.

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensions-
myndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de upp-
gifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, 
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efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till för-
måner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till för-
verkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.

_________________
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Sara Eresund 

Kommunstyrelsen

Återrapportering -  Masterplan Norra stadsdelen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av Masterplan Norra stadsdelen, 
Katrineholms kommun, som underlag för fortsatt planering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i Övergripande plan med budget 2018-2020, fastställd av 
Kommunfullmäktige, 2017-11-20 § 186, Samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt 
uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en masterplan för den norra 
stadsdelen. I uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det gäller 
utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kultur- och 
fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt övrig 
infrastruktur. 

Varför och vad är en Masterplan?
Denna masterplan har tagits fram för att samla förvaltningarnas pågående projekt och 
arbeten gällande den norra staddelen i Katrineholm. Detta skapar förutsättningar för 
kommunen att arbeta långsiktigt och mot en gemensam framtidsbild.

Planens ska ses som en vision och inriktning för den norra stadsdelen och förslaget är 
inte bindande för övrig planering.

Översiktsplan 2030 – del staden ligger till grund för arbetet med denna masterplan. 
Vilket innebär att även masterplanen för norra stadsdelen siktar mot år 2030.

Så här blev planen till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit arbetet med denna masterplan. Inledningsvis 
hölls en förvaltningsövergripande workshop (3 maj 2018) där även Sörmland vatten 
och räddningstjänsten deltog. På workshopen diskuterades kring vilka frågor som är 
viktiga idag och i framtiden. 

Workshopen har sedan följts upp med regelbundna träffar i arbetsgruppen.

Den 31 augusti 2018 genomfördes en medborgardialog under evenemanget ”Lyckliga 
gatorna” på norr. Syftet var att berätta om vad kommunen har för planer framöver samt 
att samla in medborgarnas syn på stadsdelen. 
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Masterplan norra stadsdelen 
 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen gav i Övergripande plan 
med budget 2018-2020, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2017-11-20, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt 
uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta 
fram en masterplan för den norra stadsdelen. I 
uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp kring 
planeringen när det gäller utveckling av 
stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och 
skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, gång- 
och cykelvägar, belysning, parkeringshus, 
brandstation samt övrig infrastruktur.  
 
Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast under fjärde 
kvartalet 2018. 
 

Varför och vad är en Masterplan? 
Denna masterplan har tagits fram för att samla 
förvaltningarnas pågående projekt och arbeten 
gällande den norra staddelen i Katrineholm. 
Detta skapar förutsättningar för kommunen att 
arbeta långsiktigt och mot en gemensam 
framtidsbild. 
 
Planens ska ses som en vision och inriktning 
för den norra stadsdelen och förslaget är inte 
bindande för övrig planering. 
 
Översiktsplan 2030 – del staden ligger till 
grund för arbetet med denna masterplan. 
Vilket innebär att även masterplan norr siktar 
mot år 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Så här blev planen till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit 
arbetet med denna masterplan. Inledningsvis 
hölls en förvaltningsövergripande workshop 
(3 maj 2018) där även Sörmland vatten och 
räddningstjänsten deltog. På workshopen 
diskuterades kring vilka frågor som är viktiga 
idag och i framtiden.  
 
Workshopen har sedan följts upp med 
regelbundna träffar i arbetsgruppen. 
 
Den 12 juni 2018 träffade 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
representanter från Lasstorps koloniförening 
med anledning av denna plan.  
 
Den 31 augusti 2018 genomfördes en 
medborgardialog under evenemanget 
”Lyckliga gatorna” på norr. Syftet var att 
berätta om vad kommunen har för planer 
framöver samt att samla in medborgarnas syn 
på stadsdelen.  
 
Den 19 december 2018 återrapporterades 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Projektledare 
Sara Eresund, plansamordnare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Arbetsgrupp 
Representanter från kommunens olika 
förvaltningar, Sörmland Vatten, Västra 
Sörmlands Räddningstjänst samt KFAB. 
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Historia 
 
Västra stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg invigdes 1862. En av stationerna på 
stambanan förlades till Stora Malms socken. 
Stationen fick sitt namn efter den närliggande 
gården Cathrineholm. År 1866 anslöts även 
järnvägssträckan Katrineholm – Norrköping 
då Östra stambanan invigdes. Katrineholm 
blev i samband med detta en viktig knutpunkt 
för järnvägen vilket låg till grund för stadens 
framväxt. 
 
Den norra stadsdelen av Katrineholm var den 
första att bebyggas i staden. På marken 
låg tidigare bebyggelse som hörde till 
gårdarna Cathrineholm och Ericsberg. En 
stadsplan upprättades 1891, vars huvuddrag 
gäller än idag. På denna syns en relativt gles 
bebyggelse men där husen på tomterna i 
närheten av stationen är placerade nära gatan. 
De bredare gatorna planerades strålande ut 
från järnvägen med undantag för Storgatan 
och Kyrkogatan som lades parallellt. Dessa 
planterades så småningom med alléer för att 
ytterligare särskilja dem från de mindre 
gatorna. 
 
Efter andra världskriget fanns det ett stort 
behov av bostäder. Kraftig inflyttning, lågt 
bostadbyggande och brist på arbetskraft 
gjorde att det var bostadsbrist från mitten av 
1945 och under hela 1950-talet. Den första 
generalplanen påbörjades på 1940-talet och 
var klar 1950. År 1959 påbörjades en 
”sanering” i Katrineholm av de centrala norra 
delarna. Äldre byggnader som inte ansågs 
tillgodose moderna krav på bostäder revs. 
Många av villorna som uppfördes under tidigt 
1900-tal ersattes med moderna flerbostadshus 
i tre våningar. 
 
Centralt i stadsdelen ligger järnvägsstationen 
och kyrkan. Idag omgärdas dessa byggnader 
av ganska storskalig bebyggelse, både äldre 
från förra sekelskiftet och modernare från 
1950-talet. I områdets utkant består 
bebyggelsen av villor. 
 
Stadsplanemönstret är av rutnätskaraktär och 
de raka gatorna erbjuder långa siktlinjer. Det 

finns tre huvuddrag i bebyggelsen på Norr. 
Dels finns rester av den första villastaden som 
under efterkrigstiden till stor del har ersatts av 
storskalig, bebyggelse i form av trevånings 
hyreshus. Insprängda i denna bebyggelse 
finns även något äldre tvåvånings 
flerbostadshus. 
 
Utmärkande för norr är också mängden villor 
i Jugend och nationalromantisk stil. 
Wengströmska villan och apotekare Kullbergs 
villa är exempel på det.  
 
Det gamla vattentornet, ritat av Ivar 
Tengbom, utgör ett landmärke i staden. 1 

Gamla vattentornet Foto: Nicklas Andersson 
 
 

                                                 
1 Bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning, 
Katrineholms stad, Sörmlands museum, rapport 
2013:09 samt Fördjupad kulturmiljöanalys för kv Alen 
och Palmen, Sörmlands museum , rapport 2015:5 
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Sammanställning 
medborgardialog 
 
Den 31 augusti 2018 genomförde kommunen 
en gatufest på norr inom projektet ”Lyckliga 
gatorna”. Samhällbyggnadsförvaltningen 
deltog på evenemanget. Vi samlade våra 
planer för norr, visualiseringsbordet, 
myshörna och en tv-skärm med frågor under 
ett tält i regnet. 

 
 
 
Många intressanta och givande samtal fördes 
med boende i stadsdelen. På skärmen fick 
deltagarna svara på frågorna vad saknas på 
norr och vad är bäst med norr.   
 
Av resultatet och samtalen kan vi utläsa att 
man saknar lekplatser, samlingspunkter, 
parker och rekreationsmöjligheter.  
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Plan för utveckling 

  

Bostäder 
Nya områden för bostäder planeras i 
stadsdelens norra delar (nr 1). En detaljplan 
har påbörjats för områdena intill Bievägen, 
här planeras för cirka 300-400 bostäder i form 
av flerbostadshus, radhus och villor. Inom 
området ska även en ny låg- och 
mellanstadieskola planeras in. I 
detaljplanering av området ska även tomt för 
förskola ses över.  
 
Förtätningsprojekt pågår även inom 
stadsdelen. På fyra tomter pågår planarbete 
eller byggnation av flerbostadshus. På 
kvarteret Guldregnet finns en antagen 
detaljplan som möjliggör en byggnation av ett 
flerbostadshus om cirka 50 lägenheter (nr 2). 
Inom kvarteret Palmen intill kyrkan pågår 
byggnation av ett flerbostadshus om cirka 25 
lägenheter (nr 3). För kvarteret Alen finns en 
antagen detaljplan som möjliggör för en 
byggnation av ett flerbostadshus om cirka 40 
lägenheter (nr 4). 
 

Område 5 och 6 är utpekade för utveckling av 
bostäder i översiktsplanen för staden. För 
dessa områden pågår inget aktivt planarbete i 
dagsläget. I detaljplanering av områdena ska 
även tomt för förskola ses över. 
 
Område 7 är utpekat i översiktsplanen som 
område för blandade bostäder och 
verksamheter. Bostäderna bör utgöras av 
flerbostadshus för att komplettera 
villabebyggelsen i Lasstorp i enlighet med 
översiktsplanens strategier. Verksamheterna 
placeras med fördel ut mot Stockholmsvägen 
och väg 56.  Inget aktivt planarbete pågår för 
detta område. 

Verksamheter 
Vid planering av nya bostäder i stadsdelen ska 
möjligheter för serviceverksamheter ses över, 
till exempel närbutiker inom detaljhandeln, 
mötesplatser som restauranger och caféer med 
mera. I anslutning till parkområdet kan det 
finnas behov av caféer/resturanger i 
framtiden. Handel och mindre verksamheter 
kan med fördel lokaliseras till bottenplan i de 
kommande flerbostadshusen längs med 
Bievägen. 
  

Karta 1. Kartan redovisar planerade bostäder och verksamheter i norra stadsdelen. 
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Omvandlingsområden 
Förslag finns att kunna omvandla västra 
skolans byggnader söder om vägen till 
bostäder (nr 8). Möjligheten till det måste 
utredas närmare med tanke på närheten till 
järnvägen. 
 
Det är oklart hur nuvarande Östra skolans 
lokaler ska användas i framtiden. Förslag i 
detta arbete har funnits om eventuellt bostäder 
eller ungdomsgård. (nr 9). 
 
Med avseende på miljö, hälsa och säkerhet är  
målsättning i översiktsplanen för staden att de 
befintliga drivmedelstationerna i Katrineholm 
så långt som möjligt omlokaliseras till 
utkanterna av staden i närhet till större vägar. 
Därför pekas tomten (nr 10) som idag 
används för drivmedelstation ut för ändrad 
användning. Det finns i dagsläget inga planer 
för vad tomten ska användas till framöver.  
 
Om verksamheten på tomt nr 11 avvecklas 
framöver kan användningen av denna ses 
över.   
 

 
 

Förskolor och Skolor 
Förskolor och skolor ska ligga lättillgängligt 
med bra kommunikationer för främst gång- 
och cykeltrafik. En ny förskola planeras att 
byggas intill östra skolan (nr 12). 
 
En ny skola F-6 för 600 elever planeras väster 
eller öster om Bievägen i samband med det 
planerade bostadsområdet (nr 13). Skolan ska 
till att börja med ersätta västra och östra 
skolan. Västra skolan kommer vara kvar för 
att kunna användas för förskoleverksamhet 
eller i framtiden även som skola vid behov (nr 
14). 
 
Möjligheten till ytterligare förskoletomter ska 
ses över i fortsatt planarbete inom område 1, 5 
och 7. (se karta 1. Sida 6 i detta dokument)  
 
  

Karta 2. Kartan redovisar tomter för omvandling samt nya förskolor och skolor.  
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Grönytor och odling 
En ny vattenpark och rekreationsområde 
planeras längs med vattendraget (nuvarande 
Lasstorpsdiket) där dagvattnet kan utnyttjas 
som rekreation till parken. Parken ska kopplas 
ihop med natur/friluftsområdet nordväst om 
riksvägen. Parken ska vara till för alla åldrar 
och omfatta lek, lekplatser, motion, 
grillplatser, sport med mera. 
 
Grönområden och skogar som inte markerats 
på kartan ska bevaras. 
 
Idag ligger Lasstorps koloniområde inom 
utpekat grönområde. Diskussioner har först 
om att eventuellt flytta koloniområdet till ett 
bättre läge med bättre mark. Befintligt område 
ligger i grönområdets östra del. Två 
ytterligare ytor har föreslagits för 
omlokalisering om det skulle bli aktuellt.  
 
 

Dagvatten 
Idag avrinner Lasstorpsdiket mot sjön 
Näsnaren i nordväst. Sjön och dess 
omgivningar är utpekade som Natura 2000 
område. Näsnaren har idag en låg status och 
den får inte försämras.  Avrinningen mot sjön 
sker sakta då nivåskillnaden på diket och sjön 
är liten. Redan idag kan vattensamlingar 
uppstå längs diket. 
 
Vid utveckling av föreslagna bostadsområden 
kommer dagvattenflödet att öka då hårdgjorda 
ytor skapas. Dagvatten behöver då tas 
omhand och detta ska ske lokalt med 
fördröjning och infiltration. Längs med 
vattendraget (Lasstorpsdiket) ska 
dagvattenlösningar skapas, på kartan föreslås 
ett antal dagvattendammar. Dagvattnet kan 
med fördel användas i rekreationssyfte i det 
nya parkstråket och området längs diket kan 
utvecklas för rekreation. Dagvattenhantering 
och lösningar ska utredas vidare i arbetet med 
detaljplaner för området.  

Karta 3. Kartan redovisar tänkt rekreationsområde med dammar och koloniområde.  
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Trafik 
För att öka tillgängligheten till de nya 
bostadsområdena samt till det befintliga 
området Lasstorp föreslås en ny infartsväg 
från Stockholmsvägen. Infarter till de 
planerade bostadsområdena har markerats på 
karta, lägen och antal ska utredas vidare i 
kommande arbete med detaljplanerna. 
 
Bievägen ska gestaltas och byggas om till 
stadsgata. Vägen kommer att vara primär 
utryckningsväg för räddningsfordon när den 
nya brandstationen är tagen i bruk, det ställer 
stora krav på projekteringen av vägen som 
stadsgata. Utformningen bör följa 
gestaltningsprincipen för Vasavägen, fortsatt 
arbete med utformningen ska ske i samråd 
med räddningstjänsten. 

Principskiss från gestaltningsprogram för stråket. 

 

Parkering  
Parkering kring stationen ska utvecklas enligt 
kommunens parkeringsstrategi. Ett 
parkeringshus planeras att uppföras intill 
stationen norr om järnvägen. Tanken är att 
avlasta övriga parkeringar i staden och 
underlätta för pendlare att parkera nära 
resecentrum. 
 
En tillfällig parkering har skapats vid 
Bievägen för att hantera bilar under 
ombyggnationer i stadsdelen.  
 
I övrigt utvecklas parkeringar längs med gator 
och inom de nya områdena. 

Gång- och cykel 
Gång och cykel ska planeras med ett 
stråktänk. Det är viktigt med ett gent och 
tillgängligt nät för gående och cyklister till 
olika målpunkter i stadsdelen, målpunkter kan 
vara: förskola, skola, järnvägsstationen med 
mera.  
 
 
  

Karta 4. Kartan redovisar föreslagna gång- och cykelstråk (röd) och nya trafikkopplingar 
(grå) samt parkeringar. 
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Kollektivtrafik 
Inför framtida utbyggnad av stadsdelen norrut 
bör lokalbussen få en ny sträckning för att öka 
tillgängligheten i befintliga området Lasstorp 
samt de planerade bostadsområdena.  Öppnas 
en ny infart från Stockholmsvägen kan 
busslinjen nyttja den vägen, detta behöver 
utredas vidare i kommande planarbete. 
 

Karta 4. Dagens sträckning av stadslinjen (blå).  

 
Stadsmiljö 
För att skapa en attraktiv stadsmiljö samt ta 
omhand dagvatten kan träd i skelettjord 
planteras längs de större gatorna på norr. Till 
exempel Vallavägen och Stensättersgatan. 
 
Belysning 
Belysningen behöver förbättras på befintliga 
gator. Belysningen ska prioriteras på gång- 
och cykelstråk. Ett arbete med att diskutera 
förbättring av belysningen på privata 
innergårdar kan bli aktuellt då många 
promenadstråk går genom gårdarna.  
 
Ljussättning blir även en viktig fråga i det 
fortsatta arbetet med vattenparken.  

Omsorg 
Behovet av fler platser för äldreomsorg 
behöver tillgodoses. Möjlighet finns att bygga 
ut Lövåsgården och Norrgläntan och plats för 
det markeras ut i planen.  
 
Inom några års tid finns behov av en tomt 
eller lägenheter i bostadshus för LSS boende. 

Kultur och fritid 
Ett arbete pågår inom kommunen som kallas 
”lyckliga gatorna” vilket handlar om att få 
barn och ungdomar att aktivera sig på fritiden. 
Målet med Lyckliga gatorna är att skapa en 
meningsfull fritid samt stolthet, engagemang, 
ökad trygghet och delaktighet 
i bostadsområdena. Verksamheten är idag 
lokaliserad till Västra- och Östra skolans 
lokaler. När den nya skolan öppnas bör det 
finnas utrymme även fortsättningsvis för den 
typen av verksamhet. I andra hand kan den 
typen av verksamhet lokaliseras till Östra 
skolans lokaler när den läggs ner. 
 
Det är viktigt att fritidsaktiviteter finns både 
ute och inne. I den nya parken kan plats för 
olika åldras behov av aktivitet planeras.  
 
Motionsspåret ska vara kvar men kan komma 
att få en ny sträckning när området bebyggs 
och en ny park anläggs.  
 
I det fortsatta arbetet med ”Vattenpark” norr 
bör placering av offentlig konst övervägas 
inom området.  

Vatten och avlopp, Renhållning 
Kapaciteten gällande avloppsledningarna är 
idag inte tillräcklig för den utveckling av 
bostäder som föreslås. Sörmland vatten 
arbetar med att ta fram hur det ska kunna tas 
omhand framöver.   
 
Två nya platser för återvinningsstation 
föreslås i planen. Det kan även finnas 
ytterligare behov inom de nya 
utbyggnadsområdena.  
  



11 
 

Karta 5. Kartan redovisar samlat de 
framtida planerna för den Norra 
stadsdelen 

 
 
 

 
TECKENFÖRKLARING 
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besöksadress Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38 
postadress Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm, 
telefon Kommunens växel 0150-570 00 (vardagar 8–17) 

e-post kommunen@katrineholm.se 
webbplats www.katrineholm.se 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 KS/2018:406 - 452 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Remiss - Verksamheter som kan undantas från tillstånds- 
och anmälningsplikt 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bygg- och miljönämndens förslag till 
yttrande över Remiss – Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och 
anmälningsplikt och överlämnar det till miljö- och energidepartementet, som 
kommunens yttrande

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på remiss – 
verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt. Bygg- och 
miljönämnden har därmed lämnat förslag till yttrande till kommunstyrelsen.

Remissvaren ska ha inkommit till miljö- och energidepartementet senast den 21 
december 2018.

Bakgrunden till uppdraget är att bestämmelserna om behandling av avfall behöver 
ändras så att all behandling av avfall blir tillstånds- eller anmälningspliktig alternativt 
omfattas av allmänna regler som säkerställer att avfallet behandlas i enlighet med 
avfallsdirektivets krav på avfallshantering.

Syftet är att säkerställa att det inte införs en tillstånds- eller anmälningsplikt för de 
verksamheter där detta inte är motiverat med hänsyn till miljön eller människors hälsa 
samt att undersöka om det finns skäl att göra motsvarande undantag för verksamheter 
som idag är tillstånds- eller anmälningspliktiga.  

Ärendets handlingar
 Bygg- och miljönämndens protokoll, 2018-11-07, § 167
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-25
 Remiss från regeringskansliet, bifogas ej. Finns tillgänglig på:

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-
isverige/regeringsuppdrag/2018/verksamheter-som-kan-undantas-frantillstands-
och-anmalningsplikt.pdf

 

Caroline Oskarsson
Utredare



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-30 KS/2018:406 - 452 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
16

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-11-07

Ordförandens sign Justerandes sign

BMN §167 ALLM.2018.44

Remiss - Verksamheter som kan undantas från
tillstånds- och anmälningsplikt

Beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
till miljö- och energidepartementet överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som svar på remissen.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Naturvårdsverket föreslår att följande typer av verksamheter kan vara lämpliga
att undanta från tillstånds- eller anmälningsplikt:

1. Mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallslag inför återvinning
2. Användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål
3. Biologisk behandling av vissa avfallslag
4. Förbränning av vissa avfallsslag

Vad avser punkt ett delar samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsverkets
uppfattning att det kan vara lämpligt att undanta lagring, krossning och annan
mekanisk bearbetning av jord- och bergmassor, betong, tegel, klinker, keramik
och asfalt inför återvinning från anmälningsplikt och istället låta verksamheten
omfattas av allmänna regler under förutsättning att inte asfalt som innehåller
stenkolstjära omfattas av de allmänna reglerna utan hanteras med
tillstånds/anmälningsplikt som idag.

Avseende punkt två instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen i
Naturvårdsverkets bedömning att viss återvinning av avfall kan omfattas av
allmänna regler istället för tillstånds- eller anmälningsplikt med tydligt
definierade tillämpningsområden. Vad gäller användning av icke-förorenad
jord och annat naturligt material för anläggningsändamål anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att det är mycket angeläget att den frågan
hanteras och att Naturvårdsverket också föreslår lämpliga förändringar i
miljöprövningsförordningen och 15 kap miljöbalken så att icke-förorenade
massor kan hanteras på ett enklare sätt.

Vad gäller biologisk behandling är det rimligt att kompostering av upp till 50
ton park- och trädgårdsavfall och upp till 10 ton annat biologiskt avfall inte
heller fortsättningsvis omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
16

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-11-07

Ordförandens sign Justerandes sign

Naturvårdsverket har inte i sin rapport belyst frågan gällande
anmälningsplikten för kompostanläggningar enligt 45§ avfallsförordningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den anmälningsplikten är onödig och
att det absolut är tillräckligt att hushållskomposter omfattas av allmänna regler.
Naturvårdsverket bör därför även ta med den frågan i fortsatt utredning om
författningsförändringar. Beträffande anläggningar för anaerob biologisk
behandling (rötning) instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen i att mindre
sådana kan omfattas av allmänna regler istället för tillstånds- eller
anmälningsplikt. Vi vill dock påpeka att anläggningarna för biologisk
behandling kan träffas av lagstiftning för animaliska biprodukter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag att
undanta förbränningsanläggningar för biomassa-avfall med totalt installerad
tillförd effekt understigande 1MW anmälningsplikt och istället låta dem
omfattas av allmänna regler.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det rimligt att den som förväntas ha
tillsynsansvaret för den verksamheten som omfattas av allmänna regler också
ska vara den behöriga myndigheten att ta emot registreringen av
verksamhetsutövaren. För kommunerna bedöms kostnader för tillsyn och
eventuell registrering täckas av tillsynsavgifter från verksamhetsutövaren.

Vi har avslutningsvis inget att erinra mot att Naturvårdsverket bemyndigas att
ta fram allmänna regler. Reglerna bör tas fram i samråd med representanter för
tillsynsmyndigheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Remiss från regeringskansliet, bifogas ej. Finns tillgänglig på:
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2018/verksamheter-som-kan-undantas-fran-
tillstands-och-anmalningsplikt.pdf

______________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-10-25 ALLM.2018.44

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Remiss - Verksamheter som kan undantas från
tillstånds- och anmälningsplikt

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att

till miljö- och energidepartementet överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som svar på remissen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Naturvårdsverket föreslår att följande typer av verksamheter kan vara lämpliga
att undanta från tillstånds- eller anmälningsplikt:

1. Mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallslag inför återvinning
2. Användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål
3. Biologisk behandling av vissa avfallslag
4. Förbränning av vissa avfallsslag

Vad avser punkt ett delar samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsverkets
uppfattning att det kan vara lämpligt att undanta lagring, krossning och annan
mekanisk bearbetning av jord- och bergmassor, betong, tegel, klinker, keramik
och asfalt inför återvinning från anmälningsplikt och istället låta verksamheten
omfattas av allmänna regler under förutsättning att inte asfalt som innehåller
stenkolstjära omfattas av de allmänna reglerna utan hanteras med
tillstånds/anmälningsplikt som idag.

Avseende punkt två instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen i
Naturvårdsverkets bedömning att viss återvinning av avfall kan omfattas av
allmänna regler istället för tillstånds- eller anmälningsplikt med tydligt
definierade tillämpningsområden. Vad gäller användning av icke-förorenad
jord och annat naturligt material för anläggningsändamål anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att det är mycket angeläget att den frågan
hanteras och att Naturvårdsverket också föreslår lämpliga förändringar i
miljöprövningsförordningen och 15 kap miljöbalken så att icke-förorenade
massor kan hanteras på ett enklare sätt.

Vad gäller biologisk behandling är det rimligt att kompostering av upp till 50
ton park- och trädgårdsavfall och upp till 10 ton annat biologiskt avfall inte

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun
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Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-10-25 ALLM.2018.44

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

heller fortsättningsvis omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.
Naturvårdsverket har inte i sin rapport belyst frågan gällande
anmälningsplikten för kompostanläggningar enligt 45§ avfallsförordningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den anmälningsplikten är onödig och
att det absolut är tillräckligt att hushållskomposter omfattas av allmänna regler.
Naturvårdsverket bör därför även ta med den frågan i fortsatt utredning om
författningsförändringar. Beträffande anläggningar för anaerob biologisk
behandling (rötning) instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen i att mindre
sådana kan omfattas av allmänna regler istället för tillstånds- eller
anmälningsplikt. Vi vill dock påpeka att anläggningarna för biologisk
behandling kan träffas av lagstiftning för animaliska biprodukter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag att
undanta förbränningsanläggningar för biomassa-avfall med totalt installerad
tillförd effekt understigande 1MW anmälningsplikt och istället låta dem
omfattas av allmänna regler.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det rimligt att den som förväntas ha
tillsynsansvaret för den verksamheten som omfattas av allmänna regler också
ska vara den behöriga myndigheten att ta emot registreringen av
verksamhetsutövaren. För kommunerna bedöms kostnader för tillsyn och
eventuell registrering täckas av tillsynsavgifter från verksamhetsutövaren.

Vi har avslutningsvis inget att erinra mot att Naturvårdsverket bemyndigas att
ta fram allmänna regler. Reglerna bör tas fram i samråd med representanter för
tillsynsmyndigheterna.

Bakgrund
Enligt artikel 23.1 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) krävs det tillstånd för
behandling av avfall. Med behandling avses ett återvinnings- eller
bortskaffningsförfarande inklusive beredningen före återvinning eller
bortskaffande. Medlemsstaterna har enligt artikel 24 möjlighet att undanta
vissa verksamheter från tillståndsplikt och för dessa verksamheter istället
fastställa allmänna regler. De allmänna reglerna ska säkerställa att avfallet
behandlas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, i synnerhet
utan risk för vatten, luft, växter eller djur, utan att medföra olägenheter genom
buller eller lukt, och utan att negativt påverka landskapet eller områden av
särskilt intresse. Verksamhetsutövare som undantas från tillståndsplikt ska vara
registrerade hos behörig myndighet.

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda vilka verksamheter
som kan undantas från kravet på tillstånd samt föreslå de
författningsförändringar med allmänna regler för verksamheternas bedrivande
som krävs för undantag från tillståndsplikten. Nu föreliggande remiss avser
förslag på vilka verksamheter som kan omfattas av allmänna regler istället för
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Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-10-25 ALLM.2018.44

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

tillstånds- eller anmälningsplikt.

Katrineholms kommun har fått Naturvårdsverkets delredovisning av
regeringsuppdraget på remiss.

Beslutsunderlag:
Remiss från regeringskansliet, bifogas ej. Finns tillgänglig på:
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2018/verksamheter-som-kan-undantas-fran-
tillstands-och-anmalningsplikt.pdf

Beslutsmottagare:
Kommunstyrelsen
________________



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-19 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut 
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Vård- omsorgsavgift 130 491:- 2018-11-30, § 124
Ej återlämnad media        300:- 2018-11-30, § 124
Barnomsorgsavgift   28 640:- 2018-11-30, § 124
Självrisk skadad Ipad      1 000:- 2018-11-30, § 124
Livsmedeltillsyn     2 610:- 2018-11-30, § 124
Markavgift     4 000:- 2018-11-30, § 124
Dnr KS/2018:2-040 

Yttrande över ansökan till hemvärnet:
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 § 
128.)
Dnr KS/2018:3 - 163

Utlämnande av allmän handling:
Kommunjuristen beslutar, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
18 kap. 1 och 3 §§ samt 35 kap 1 § att inte lämna ut den begärda handlingen. 
Bestämmelserna innebär att uppgifterna som lämnats till polismyndigheten inte kan 
lämnas ut, dels till skydd för det allmännas intresse att förebygga och beivra brott, dels 
på grund av att enskild kan lida men om uppgifterna lämnas ut (jmf också RÅ 2002 ref 
103) (KS del § 135.)
Dnr KS/2018:525-009

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Somaliska föreningen för integration, kultur och sport 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 50 000 
kronor till Somaliska föreningen för integration, kultur och sport. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 126.)
Dnr KS/2018:492-045
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

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

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
18:44 Pensionärsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

18:52 AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

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

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat ett protokoll från sammanträde 
2018-11-14.
Handl nr 2018:2519

Energikontoret i Mälardalen har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 
2018-09-18
Handl nr 2018:2590

Landstinget Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 2018-11-13. 
§ 134/18 - Kulturplan med aktivitetsplan 2019-2022.
Handl nr 2018:2613

Vingåkers kommun har översänt ett protokollsutdrag från kommunfullmäktige 
sammanträdet 2018-11-26, § 122 – Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) – Taxor 
för tjänster inklusive beslutsunderlag.
Handl nr 2018:2773, 2018-2774

Bygg- och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 
2018-12-05, § 184 - Indexuppräkning av taxa 2019 inklusive beslutsunderlag. 
Handl nr 2018:2807, 2018:2808

Övrigt
Katrineholms kommun stödjer Landstinget Sörmland förslag avseende 
samordningsförbundet RAR.
Handl nr 2018:2636
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Datum Vår beteckning 

2018-11-07

 
Org.nummer 212000-0340 

www.katrineholm.se 

Handläggare Ert datum Er beteckning 
Pia Aalto  
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Peder Svanqvist  
Socialförvaltningen 

Bruno Maras 
Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Meddelandet gällande fortsatt arbete kring samsjuka – en 
samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Två nämnder i Katrineholms kommun hanterar frågan om samsjuklighet, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Historiskt sett har detta medfört 
oklarheter kring beslut om insats och verkställighet. För att få ett helhetsgrepp kring 
samsjuklighet kommer förvaltningarna införa ett gemensamt team för samsjuklighet. 
Genom teamet kommer tjänstemän inom respektive förvaltning säkerställa att 
samverkan kring personer som ingår i målgruppen får beviljade insatser utifrån sina 
behov. Syftet med teamet är också att definiera ett tydligt uppdrag där teamets mandat 
framgår. Teamets uppdrag kommer beslutas av förvaltningscheferna innan årsskiftet 
2018/2019. 

Definition av samsjuklighet, enligt förstudie och återrapport: 
”Människor med en psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom i kombination med 
missbruksproblematik” 

Framtagna kriterier för vilka som ingår i målgruppen samsjuklighet ska följas och 
bedömningen ska göras av teamet för samsjuklighet. 

I teamet föreslås ingå en handläggare från respektive förvaltning och sjuksköterska 
från vård- och omsorgsförvaltningen. Initialt kommer även enhetschef för vård- och 
omsorgsförvaltningens medborgarfunktion samt enhetschef för sociala boenden inom 
socialförvaltningen att ingå i teamet. 

Teamet kommer leda utredning, bedöma och ge förslag på verkställighet. Detta är en 
prioriterad uppgift för tjänstemännen oavsett andra uppgifter inom respektive 
förvaltning. Teamet kommer knyta an den kompetens som behövs, exempelvis vid 
bedömning och diagnostisering från landstinget eller annan specialkompetens inom 
socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

Förvaltningarna har sedan tidigare i uppdrag att samverka för att tillgodose de behov 
som invånarna, som befinner sig i olika livssituationer har. Arbetet med samsjuklighet 
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omfattas således av det befintliga uppdraget. Arbetet förväntas utföras inom 
förvaltningarnas befintliga ram. 

Samsjuklighetsteamet är planerat att starta upp den 2019-01-01. Fram till dess 
kommer förvaltningarnas tjänstemän att föreslå och formalisera arbetsordningen för 
dessa ärenden.  

Bruno Maras 
Verksamhetschef 
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