Kallelse

Kommunledningsförvaltningen

2021-06-15

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2021-06-16 klockan 08:15

Plats

Duveholmsgymnasiets aula, Västgötagatan 37

Sammanträdet kommer att avslutas med gemensam fika (som genomförs utifrån de rådande
förutsättningarna)
Nr

Ärende

Beteckning

Information
1

Kommunstyrelsens ansvarsområde
- Näringslivsklimatet

2

Pågående uppdrag, projekt och händelser
- Lyckliga Gatorna
- Ferieungdomar
- Plus Katrineholm AB

3

Aktivt försörjningsstöd

4

Motorburen ungdom

5

Skolresultat

6

Triangelgården
Ärenden till kommunfullmäktige

7

Revidering av Reglemente för gemensamma
patientnämnden

KS/2021:141

8

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland

KS/2021:200

9

Fastställande av 2022 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

KS/2021:201

10

Svar på motion om farthinder i Katrineholm guppa lagom

KS/2020:284

Ärenden till kommunstyrelsen
11

Slutrapport - särskilt uppdrag - förändrad
organisation för överförmyndaren

KS/2019:298

12

Hållbarhetsrapport 2020, Katrineholms kommun

KS/2021:206

13

Genomförande av samråd gällande avfallsplan

KS/2021:210

14

Förlängning av styrdokuments giltighetstid

KS/2020:368

15

Avtal mellan Katrineholms kommun och
Föreningen Musikens Hus Akademien

KS/2021:219

16

Markanvisning, del av Lövåsen 3:1

KS/2021:216

KALLELSE
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2021-06-15

17

Köpeavtal Hembygdsföreningen

KS/2021:209

18

(Ny) Entledigande av ledamot och tillika
ordförande, val av ledamot och tillika ordförande
samt val av ersättare i personalutskottet

KS/2019:19

19

(Ny) Entledigande och val av ledamot i
folkhälsoutskottet

KS/2019:18

20

(Ny) Entledigande och val av ledamot och tillika
ordförande i pensionärsrådet

KS/2019:6

Anmälningsärenden
21

Anmälan av delegationsbeslut

22

Meddelanden
Göran Dahlström (S)
Ordförande

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:141 - 003

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (1)

2021-05-17

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av reglemente
för gemensamma patientnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden. Revideringen består i ett tillägg i § 6 angående möjlighet för nämnden och
utskottet att sammanträda med ledamöter och deltagare närvarande på distans.
Paragraf 7 saknas i reglementet och kommer korrigeras av Region Sörmland i efterhand.
Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.
Region Sörmland har beslutat om förlängning av beslutet gällande distansdeltagande vid
nämndsammanträden till och med den 31 december 2021.

Ärendets handlingar


Regionfullmäktiges beslut § 14, 2021-04-27



Förslag till reglemente för gemensamma patientnämnden

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Region Sörmland
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-04-27

RS-LED21-0950-10

§ 14/21 Digitala sammanträden i fullmäktige,
styrelsen och nämnder
Diarienummer:

RS-LED21-0950

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-04-13
2021-04-27

Ärendenr
§ 71/21
§ 14/21

Regionfullmäktiges beslut
1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas.
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala
utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och
Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021.
3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om
revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i
Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
förlängs till och med den 31 december 2021.
5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den
tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal”.

Reservationer
Kristdemokraterna: Juha Frondelius och Marian Loley
Liberalerna: Eva Callhammar och Christer Kax Sundberg
Moderaterna: Magnus Leivik och Ingrid Jerneborg Glimne

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Yrkanden
Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Åsa Kratz (S), Leif Lindström (S),
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Magnus Leivik (M) yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen den 13 april
2021, § 71/21: I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen
vara: ”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att
sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.”
Lotta Back (V), Juha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tommy Fogelberg
(V), Filip Rundström (M), Petter Söderblom (M), Christer Kax Sundberg (L),
Ingrid Jerneborg Glimne (M) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) yrkande.
Mattias Claesson (C), Åsa Kratz (S) yrkar avslag på Leiviks (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ordförande ställer tilläggsförslag från Magnus Leivik (M) under proposition och
finner att det avslås.
Ärendet
I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade
regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till
distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020.
Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med
den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra.
En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av
regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra
samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik,
informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag
på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav
uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och
hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade
resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen
helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.
Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre
sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi.
I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden
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föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges
arbetsordning samt i nämndernas reglementen.
Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring
socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna
har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd
av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden
som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa
nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder
gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut.
Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta
likalydande beslut.
För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna
föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad
möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende
patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och
med den 31 december 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-04-13, § 71/21
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-09-15, § 116/20
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20
Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse
och nämnder
Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige
Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen
Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri
och Dammsdalskolan
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
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Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Jan Grönlund, regiondirektör
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn
Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn
Anna Ericson, controller för styrande dokument
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 speciallagstiftning
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.
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Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande
som beslutar om hälso- och sjukvård.
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.
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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.
Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer,
dock minst sex sammanträden per år.
Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer,
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans.
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till,
utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med
vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med
villkoren i detta stycke.
§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
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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.
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Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands årsredovisning för 2020, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda
ledamöterna samt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2020 jämte
revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt förbundsordningen ska
samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets verksamhet.
Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till medlemmarna.
Resultatet för 2020 uppgår till 2,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett budgeterat
överskott om 1 miljon kronor. Avvikelsen mot budget förklaras främst av högre intäkter.
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna, i huvudsak, efterlever
väsentlighetsprincipen samt att resultatet delvis är förenligt med uppställda finansiella och
verksamhetsmässiga mål.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer till förbundet:


Avseende skatter och avgifter rekommenderas att dessa betalas i rätt tid för att undvika
eventuella förseningsavgifter.



Avseende årsredovisningen för 2021 rekommenderas att budget och utfall för
förbundet som helhet kommenteras samt även budget och utfall per insats/aktivitet.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Tjänsteskrivelse
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Ärendets handlingar


Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2021-03-12



Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet RAR i Sörmland



Revisionsberättelse för år 2020



Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 2021-03-29

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR Sörmland
Akt

PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland
Datum:

2021-03-12 kl. 13.00 – 15.00

Plats:

Teams

Ordinarie ledamöter
Namn
Jacob Sandgren
Ingrid Jerneborg Glimne
Ulrica Truedsson
Maria Svensson
Linus Fogel
Robert Skoglund
Helena Koch
Maj-Britt Magnusson
Daniel Ljungkvist
Sofia Amloh
Mats Karlsson
Oleg Kosovic

Organisation
Region Sörmland
Gnesta kommun
Katrineholm kommun
Eskilstuna kommun
Oxelösunds kommun
Vingåkers kommun
Trosa kommun
Strängnäs kommun
Flens kommun
Nyköpings kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frånvarande

Ersättare
Namn
Michael Swedberg
Harke Steenbergen
Birgitta Carlheim Gyllensköld
Mikael Edlund
Patrik Renfors
Irene Sandqvist
Anders Lindblad
Mikael Lagergren
Hans Åfeldt
Marjo Gustafsson
Nicklas Lantz
Åsa Brodd

Organisation
Region Sörmland
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Eskilstuna kommun
Oxelösunds kommun
Vingåkers kommun
Trosa kommun
Strängnäs kommun
Flens kommun
Nyköpings kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Närvarande
X

Frånvarande
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§ 10 Mötets öppnande
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat.
§ 11 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§ 12 Val av protokolljusterare
Sofia Amloh valdes att justera dagens protokoll.
§ 13 Information
Från förbundschefen
Samordningsförbundet har anlitat forskningschef Charlotte Liebak Hansen från Vaeksthusets
forskningscenter i Danmark för en föreläsning i progressionsverktyget BIP. BIP-projektet studerade
under åren 2011-2016 cirka 4000 arbetslösa i Danmark och är internationellt sett den största studien
som tittat på vilka faktorer som leder till arbete.
Förbundschefen skickar ut inbjudan till styrelsen, som är den 11 maj, på teams.
Från NNS
NNS följer utvecklingen av BIP. Ett avtal håller på att tas fram mellan Hallands samordningsförbund
och NNS om att utbilda intresserade förbund i verktyget.
NNS följer också utvecklingen av SUS. Uppföljningssystemet är inte särskilt användarvänligt och
Försäkringskassan arbetar för en utveckling till något bättre.
Mål och inriktningsplan
Ordförande går igenom föreslagen Mål och inriktningsplan för år 2022-2026, rubrik för rubrik.
Alla får lämna synpunkter, vilka noteras och arbetsutskottet diskuterar detta på sitt nästa möte. Mål
och inriktningsplan 2022-2026 kommer efter detta att skickas ut till medlemmarnas representanter
på medlemsmötet den 23 april.
Samarbete RAR LSG
Ett utkast med två förslag på hur LSG och RAR kan samverka har skickats ut till styrelsen. De får i
uppgift av ordförande att ta hem utkastet till sina organisationer för synpunkter.
Samma process pågår i LSG.
Ekonomisk redovisning
Tobias Mård, ekonom, gick igenom budgeten för 2021. Fokus låg på det egna kapitalet som var ca 5,6
miljoner kr i ingången av 2021 och prognos för utgången av 2021 är ca 1,3 miljoner kr.
ESF
Kenny Sjöberg, ESF-strateg redogjorde för den planering som lagts upp för de förstudier som
förbundet blivit beviljade av Europeiska socialfonden. Möten kommer att ske med nyckelpersoner
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från kommunerna, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan som sedan kommer att
ligga till grund för projektansökningar.

§ 14 Årsredovisningen
Staten anlitar KPMG, Region Sörmland och kommunerna använder sig av en lekmannarevisor. KPMG
har lämnat några mindre synpunkter inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon
granskningsrapport.
Årsredovisningen kommer att lämnas i receptionen på regionkansliet för påskrift, därefter skickas
den runt till de styrelsemedlemmar som på grund av rådande restriktioner ej tar sig till Nyköping.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna 2020 årsredovisning.

§ 15 Steg för steg, Gnesta kommun
Projektägare Gnesta kommun. Samverkanspart Arbetsförmedlingen.
Beslut: Full finansiering beviljas, 2 250 000 kr.

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17 Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet
Charlotta Skålén
Förbundschef

Justeras

Jacob Sandgren
Ordförande
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Sofia Amloh
Ledamot
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:201 - 042

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (1)

2021-06-07

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Fastställande av 2022 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands budget för år 2022 samt att kommunens medlemsinsats på 461 341 kronor
beaktas i kommande budgetprocess för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner,
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, region
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan medlemskommunerna.
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna
rörande fastställande av 2022 års budget. Budgeten följer samma fördelningsprinciper som
tidigare. Förbundets budget för år 2022 är sammanlagt 16 000 000 kronor, det vill säga
samma nivå som för 2021.
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 461 341 kronor. Summan är,
liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1
november 2020.

Ärendets handlingar


Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Akt
Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds,
som tidigare år till respektive medlem.
Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i
enlighet med nedanstående tabell.
Fördelning av
medlemsinsat ser per inv
16-64 år (per 1 nov 2020
SCB).
Huvudman

Ant al inv

Andel

kr/år 2022

kr/kvart al

Vingåker

5102

2,94%

117 694

29 423

Gnesta

6453

3,72%

148 859

37 215

Nyköping

32614

18,81%

752 346

188 086

Oxelösund

6461

3,73%

149 044

37 261

Flen

8941

5,16%

206 253

51 563

Katrineholm

19999

11,53%

461 341

115 335

Eskilstuna

64457

37,17%

1 486 906

371 726

Strängnäs

21396

12,34%

493 567

123 392

7976

4,60%

183 992

45 998

173 399

100%

4 000 000

1 000 000

Kommuner

25%

4 000 000

1 000 000

Region Sörmland

25%

4 000 000

1 000 000

Staten

50%

8 000 000

2 000 000

16 000 000

4 000 000

Trosa
Summa kommuner

Tot alt

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Charlotta Skålén
Förbundschef
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Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-06-08

KS/2020:284 - 381

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om farthinder i Katrineholm
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning
till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-06-02

KS/2020:284 - 381

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Johnny Ljung

Handläggare e-post

0150-571 48

Johnny.ljung@katrineholm.se

Motion om farthinder i Katrineholm - guppa lagom
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om
farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för att
eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.
Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten är
klar.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar


Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD),
2020-09-16.

Ärendebeskrivning
Generellt utgår kommunens trafikutveckling från de beslutade strategierna i trafikstrategi
och gällande översiktsplan. Ett tongivande ställningstagande är att planering av stadens
utrymmen ska ske genom oskyddade trafikanters perspektiv. Detta realiseras genom att
trafiknätet omfördelas för att ge mer utrymme åt gång- och cykel samt att konkreta
åtgärder görs för att minska intensitet och hastighet på biltrafiken i de områden där många
oskyddade trafikanter rör sig.
En annan tongivande strategi är att målet om minskad biltrafik ska uppnås genom att
konkurrensfördelar erbjuds för cykeln som transportmedel. Kommunen arbetar för att
uppnå detta bland annat genom att bygga cykelöverfarter som ökar framkomligheten i
cykelnätet. En förutsättning för att kunna anlägga en cykelöverfart är att biltrafikens
hastighet säkras genom en upphöjning (gupp). Bilister som korsar cykelöverfarten ska
kunna göra detta i max 30 km/h.
Sedan införandet av cykelöverfarter 2014 har ett antal anlagts i kommunen vilket också
medfört att guppen blivit fler. Samtliga av de byggda trafiksäkringarna är inom ramen för
rekommenderad utformning. Under 2020 genomgick kommunens upphöjningar en
genomlysning med fokus på upplevelse vid körning samt förväntad effekt på
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2021-04-08

KS/2020:284 - 381

trafiksäkerheten. Fokus är fortfarande att i första hand säkra biltrafikens hastighet för att
tillse en trygg situation för cyklister, vid några av överfarterna bedöms en utjämning av
stigningen kunna genomföras med bibehållen trafiksäkerhet. De gupp som identifierats för
åtgärder kommer att hanteras under 2022.
Inför omvandlingen av gamla genomfarten till stråk hölls öppna dialogtillfällen vid minst 5
tillfällen. Invånare hade då möjlighet att både ge sin bild av hur Katrineholms centrum ska
utvecklas, ta del av de planerade förändringarna samt rösta på alternativa utformningar av
stadsrummet. Uppföljande utvärderingar i form av upplevelseinsamling planeras inte för
stråketomvandlingen. För att tillse ett representativt underlag i insamling av upplevelser
krävs en större arbetsinsats där uppsökande verksamhet riktat till olika målgrupper,
tillsammans med en bred marknadsföring är avgörande för att materialet ska vara
användbart. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i samband med framtagandet av ny
översiktsplan hålla medborgardialog för att fånga upp utvecklingen av framtida
Katrineholm.

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker inte det är nödvändigt att bygga om alla tidigare
byggda hastighetsdämande farthinder som är inom rekommenderad utformning och med
syfte att minska olyckor, vilket statistiken visar fungera. Ombyggnationer av
hastighetsdämpande hinder görs i samband med att framtida underhåll behöver göras eller
om något speciellt hänt som gör att hindren frångår gällande regler och standard. Det är
heller inte är rimligt att avsätta resurser till enkätsvar specifikt för detta ändamål utan att
medborgardialog i stället kommer hållas i samband översiktsplanens genomförande.

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef
Johnny Ljung
Avdelningschef Infrastruktur
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD)
Akten

Katrineholm 2020-09-16

MOTION
GUPPA LAGOM

Äntligen ser vi att det går att bygga farthinder i Katrineholm utan stora hopp och gupp.
Nuvarande ”gupp” har påverkat medborgare så att man undviker att åka bil till Katrineholms
centrum. Vad menar vi?
Jo, när vi nu åker genom den nya rondellen vid Vasabron utanför bensinstationerna Shell och
Ingo så har guppen försvunnit pga. lägre stigning (längre förhöjning). Bilen glider fram utan några
som helst hopp i låg fart. Varför blev det så just där och inte genom hela centrumförbifarten? Vi
vill se en förändring av alla höga gupp så att vi slipper uppleva att medborgare åker omvägar
exempelvis genom Laggarhult. Där har familjer sett en ny tid av ökat åkande av olika fordon.
Villaområden ska hanteras med omsorg och alltid trafikplaneras för färre trafikfaror, speciellt när
det gäller barns vardag och trafiksituation.
Centrumhandeln har också upplevt ett kundtapp pga. trafikomständigheterna.

Vi yrkar på
att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren
för att eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.
att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare
får reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya
centrumgenomfarten är klar.

Joha Frondelius KD

Marian Loley KD

John G Ogenholt KD

Kommunledningsförvaltningen
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KS/2019:298 - 001

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (4)

2021-05-23

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Slutrapport - särskilt uppdrag - förändrad organisation
för överförmyndaren
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten till handlingarna.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda för införande av en
överförmyndarnämnd enligt slutrapportens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i Övergripande plan med budget 2019-2022 ett särskilt uppdrag att
utreda en förändrad organisation för överförmyndaren. I uppdraget ingick även att beakta
eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. En delrapport presenterades för
kommunstyrelsen i september 2019 och slutrapportering ska ske senast i juni 2021.
Under våren 2021 presenterades den statliga utredningen (SOU 2021:36) – Gode män och
förvaltare – en översyn. Utredningen innehåller flera förslag som påverkar den kommunala
överförmyndarverksamheten, bland annat att varje kommun måste ha en
överförmyndarnämnd antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner.
Den samlade bedömningen i slutrapporten utmynnar i följande förslag:


Kommunfullmäktige bör under hösten 2021 fatta beslut om att inrätta en
överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023.



Överförmyndarorganisationen ska tillhöra kommunledningsförvaltningen.



Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, under 2022, förbereda för inrättande
av en överförmyndarnämnd med tillhörande överförmyndarorganisation.



Finansieringen av den nya organisationen ska i första hand hanteras i
budgetberedningen under 2022, dock bör det avsättas ekonomiska medel i budgeten
2022 för att kunna förstärka och förbereda organisationen inför den 1 januari 2023.

Ärendets handlingar


Delrapport – Förändrad organisation för överförmyndaren, 2019.

Slutrapport
I delrapporten som presenterades under 2019 redogörs för hur nuvarande
överförmyndarorganisation ser ut samt hur överförmyndarorganisationen ser ut hos andra
kommuner i Sörmland. Delrapporten redogör för- och nackdelar med gemensam

KATRINEHOLMS KOMMUN
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överförmyndarnämnd kontra att driva verksamheten i en egen nämnd samt beräkning av
kostnader.
Den statliga utredningen - Gode män och förvaltare – en översyn
Den statliga utredningen föreslår flera förändringar som påverkar den kommunala
överförmyndarverksamheten:


Krav på införande av överförmyndarnämnd, på egen hand eller i samverkan.
Nuvarande organisationsform med en politisk överförmyndare slopas.



Inrättande av en överförmyndarmyndighet. Den nya myndigheten ska även upprätta ett
nationellt register över gode män.



Nuvarande krav på ekonomisk redovisning kompletteras med krav på en skriftlig
redogörelse. Detta innebär ökad belastning för både de goda männen och för
överförmyndarorganisationen som granskar redovisningen.



Det införs krav på obligatorisk utbildning av gode män. Detta har hittills varit frivilligt
men genomförs redan idag i flera kommuner.



Överförmyndarnämnden ska bestå av ”lämpliga ledamöter och ersättare” och genomgå
en obligatorisk introduktion. Några formella kompetenskrav anges ej.



Beslut om godmanskap flyttas från domstol till överförmyndarnämnden.

Kommunens överförmyndarverksamhet är positiva till förslagen i den statliga utredningen
och genomför redan idag utbildningar för gode män samt ställer krav på en redogörelse i
samband med den ekonomiska redovisningen.
Förslagspunkt 1 – inrättande av egen nämnd
Katrineholms kommun bedöms som tillräckligt stor kommun för att kunna driva en
överförmyndarnämnd i egen regi. Fördelarna med en sammansvetsad organisation med
lokalkännedom bedöms överväga fördelarna med ett samarbete med andra kommuner.
Nackdelen med en egen överförmyndarnämnd är sårbarheten vid personalbortfall, vilket
konkretiserades under våren när två personer (motsvarande 66 % av den totala
personalstyrkan) var sjukskrivna.
Några närmare diskussioner med andra kommuner för att klargöra förutsättningar och
möjligheter för ett eventuellt samarbete har inte gjorts.
Förändringar inom överförmyndaren får endast ske i samband med ny mandatperiod.
Beslut om inrättande av egen överförmyndarnämnd bör dock fattas under hösten 2021 för
att ge verksamheten tid att ställa om och anpassa verksamheten till en nämndorganisation.
Förslagspunkt 2 – organisationen ska tillhöra kommunledningsförvaltningen
Nuvarande lösning med en politisk överförmyndare som är ansvarig för verksamheten
medan personalansvaret ligger på kommunledningsförvaltningen kommer att ändras i och
med övergången till nämnd. En överförmyndarnämnd är för liten för att ha en egen
förvaltning och därmed bör personalen fortsatt vara en del av
kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen
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Förslagspunkt 3 – Förbereda och anpassa organisationen
Inrättande av en egen nämnd kräver en del förberedelser, bland annat måste nödvändiga
regelverk, i form av reglemente och delegationsordning, tas fram. Nämndens storlek och
årsarvode är i första hand en politisk fråga men bedömningen i denna slutrapport är att en
överförmyndarnämnd kan bestå att betydligt färre ledamöter och ersättare jämfört med
övriga nämnder.
Vid inrättande av en överförmyndarnämnd upphör överförmyndaren. Vilket innebär att
organisationen i dagsläget enbart kommer bestå av en överförmyndarhandläggare och en
administratör. Personalstyrkan inom den nya överförmyndarverksamheten måste därmed
förstärkas.
Överförmyndarverksamheten har framfört att de i första hand är i behov av ett
sammanhållet chef- och ledarskap som jobbar i verksamheten samt ytterligare juridisk
kompetens då man saknar detta i nuvarande organisation. Lagstiftningen inom
överförmyndarverksamheten är komplicerad, ålderstigen och svårtolkad. För juridiskt stöd
använder sig verksamheten idag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med egen
juridisk kompetens bedöms verksamheten bli mer professionell och effektiv.
En intern utredning inom kommunledningsförvaltningen har fastslagit att
nämndsekreteraskapet inom kommunen ska centraliseras och utgå från
nämndadministrativa avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Därmed behöver
avdelningen förstärkas för att klara av sekreterarskapet inom överförmyndarnämnden.
Vid omvärldsbevakningen av andra kommuner konstateras i delrapporten att samarbetet
mellan Flen, Gnesta och Vingåker har ungefär lika många ärenden per år och liknande
befolkningsunderlag som Katrineholm. Personalorganisationen i Flen, Gnesta och Vingåker
består av totalt sex stycken funktioner enligt följande:


En jurist/enhetschef



Två jurister/handläggare



Två handläggare



En administratör/nämndsekreterare

Förslagspunkt 4 – finansiering och kostnader
Finansiering av en överförmyndarnämnd och dess organisation ska i första hand hanteras i
kommande budgetberedning under 2022. Dock bör personalförstärkningar komma på plats
under 2022 för att organisationen ska vara redo och startklar från den 1 januari 2023.
Därmed bör det i budgeten för nästa år finnas medel för personalförstärkningar.
Kostnader:


Kostnaden för överförmyndarens arvode på 75 % av riksdagsmannaarvodet upphör.



Årsarvodet för ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvode, kmersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter och ersättare
tillkommer.



Kostnad för personalförstärkning inom överförmyndarverksamheten tillkommer.

Kommunledningsförvaltningen
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Inledning
Uppdrag
Kommunstyrelsen fick i samband med den nya mandatperioden 2019-2022 ett särskilt uppdrag
att utreda en förändrad organisation för överförmyndaren. Inriktningen för uppdraget var att
en överförmyndarnämnd ska startas den 1 januari 2021. I uppdraget ingick även att beakta
eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. Som en del i detta arbete skulle
kommunstyrelsen överlämna en delrapport i september 2019 och slutrappteringen ska ske
senast i juni 2021. Kommunstyrelsen lämnar härmed över sin delrapport.

Tidigare skrivelser inom samma område1
Överförmyndaren har utretts två tidigare gånger inom kommunstyrelsen. Dels i ett särskilt
uppdrag 2010 ”Översyn av överförmyndarorganisationen i Katrineholms kommun, 2010-05-11”
och dels i en tjänsteskrivelse ”Överförmyndarorganisationen Katrineholms kommun” 2016-1206. Uppdraget från 2010 liknar det nuvarande uppdraget och hade som syfte att undersöka
möjligheterna för inrättandet av en överförmyndarnämnd i Katrineholm samt förutsättningarna
för en gemensam överförmyndarnämnd med Vingåkers kommun. Enligt slutsatserna från
rapporten går det att utläsa att varken en överförmyndarnämnd eller gemensam
överförmyndarnämnd med Vingåker skulle medföra några mer påtagliga och övertygande
fördelar än dåvarande organisation.
Den andra skrivelsen innehåller ett förslag som godkänndes av kommunstyrelsen 2016-12-14, §
226:
”Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmiljöansvaret i överförmyndarorganisationen flyttas till
kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens kansli. Verksamhetsansvaret ligger kvar hos
överförmyndaren. Förändringen ska gälla från och med den 1 januari 2017. Kanslichefen blir
attestant för överförmyndarens fakturor och andra ekonomiska transaktioner som rör
överförmyndaren.”

Metod
Materialet för den här rapporten har införskaffats med hjälp av olika metoder. Med hjälp av LEX
har det som skrivits om ämnet tidigare inom kommunen hittats. Sökningar på internet har varit
behjälplig i omvärldsbevakningen om vad som sker på nationell nivå, för generell information
om vad en överförmyndare är och gör samt hur överförmyndarverksamheten ser ut i övriga
Södermanland. Besök och samtal har även gjorts med överförmyndarverksamheten i
Katrineholms kommun. För att få fördjupad kunskap om hur överförmyndarna i det
Sörmländska kommunerna ser ut och hur en gemensam överförmyndarnämnd kan se ut i
praktiken har mejlkontakt upprättats med överförmyndarverksamheterna i Flen-GnestaVingåker, Nyköping-Oxelösund, Eskilstuna- Strängnäs och Trosa.

1

För en mer utförlig beskrivning av dessa två se bilaga ett. För begreppsförklaring se bilaga 2.
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Överförmyndare
Vad är och gör en överförmyndare
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare som har till
uppgift att utöva tillsyn över gode män och förvaltare samt förmyndare. Överförmyndaren är en
politiskt tillsatt position. Överförmyndaren kan ge upplysning om vilka handlingar som krävs vid
ansökan och vad ett godmanskap eller förvaltarskap innebär. Det är tingsrätten som i de flesta
fall fattar beslut om anordnande av godmanskap och förvaltare. Den som har behov av ett
Förvaltarfrihetsbevis begär detta hos överförmyndaren genom att lämna in ett personbevis för
den aktuelle personen. Överförmyndaren har rätt att besluta om skärpande föreskrifter, till
exempel spärr på bankkonto, om det finns skäl att tro att barns tillgångar används för annat än
barnets bästa. Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens uppdrag finns i
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande
barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.
Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares hela uppdrag.
Överförmyndaren ska vidare erbjuda ställföreträdare den utbildning som behövs och lämna
uppgifter som är nödvändiga för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik över
överförmyndarnas verksamhet. Överförmyndaren tar också ansvar för att hitta lämpliga
ställföreträdare, något som inte är reglerat i lag. Som tidigare nämnt är överförmyndare eller
överförmyndarnämnd förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige på fyra år. De har oftast
professionella tjänstemän som stöd för sin utövning, och antalet tjänstemän har ökat. År 2004
bestod nästan två tredjedelar (61 procent) av överförmyndarna av enbart förtroendevalda. År
2016 var det endast cirka 6 procent som bestod enbart av förtroendevalda, av de 159
överförmyndarkontor som svarat på en enkät från Riksrevisionen.
Det är länsstyrelsen som har tillsyn över överförmyndarna och genomför regelbundna
inspektioner. I tillsynen granskar de om överförmyndarnas handläggning följer lagar och
förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. De kan
även granska en överförmyndare efter exempelvis en anmälan.

Organisation i kommuner
Kommunerna har frihet att organisera överförmyndarverksamheten som de önskar. Historiskt
sett har det varit vanligt med en enskild politiskt tillsatt överförmyndare. Efter 1975 års reform
på området blev det möjligt för kommunerna att utse en överförmyndarnämnd, och en
gemensam överförmyndarnämnd för flera kommuner är också möjlig sedan 2006. Denna
samverkansform är vanlig, och det finns även andra kombinationer av samverkan kommuner
emellan. Vissa kommuner arbetar i gemensamma kanslier där respektive kommun har en egen
överförmyndare eller överförmyndarnämnd kopplad till kansliet. Det förekommer också att
gemensamma kanslier består av både kommuner med egen överförmyndare och kommuner
med gemensam nämnd. Enligt Riksrevisionens bearbetning av information från länsstyrelserna
och överförmyndarkontoren har 54 kommuner en ensam överförmyndare och 56 kommuner
har en överförmyndarnämnd. 180 kommuner (cirka 60 procent) samverkar i en gemensam
nämnd och/eller ett gemensamt kansli (Riksrevisionen 2017, 16-17).
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Överförmyndare i Sörmland
Katrineholms kommun
I Katrineholms kommun finns det en politiskt tillsatt överförmyndare. Överförmyndaren är en
egen verksamhet men personaladministrationen tillhör kommunledningsförvaltningen. På
kontoret arbetar en handläggare samt en administratör. Vid samtal med överförmyndaren,
handläggaren och administratören framgår att de handlägger fyra typer av ärenden: god man,
förvaltarskap, förmyndarskap och god man för ensamkommande barn och unga. I
arbetsuppgifterna ingår granskning av alla gode män/ förvaltare. Överförmyndaren betalar även
ut arvode till gode män och förvaltare. För år 2019 har överförmyndaren cirka 600 pågående
ärenden där ett ärende kan jämföras med en huvudman. Inkomsterna år 2018 för
huvudmännen var 75 miljoner kronor vilket överförmyndaren hanterar.

Nyköping och Oxelösunds kommuner
Nyköping och Oxelösunds kommuner driver en överförmyndarnämnd gemensamt. Nyköpings
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Nyköpings kommuns
organisation. Sammansättningen för nämnden är tre ledamöter och tre ersättare. Nyköpings
kommun utser två ledamöter och ersättare samt ordförande, Oxelösund utser en ledamot och
en ersättare samt vice ordförande. Nämnden utses av kommunfullmäktige i respektive
kommun. Till nämnden finns ett tillhörande handläggarkontor där det arbetar fyra stycken
överförmyndarhandläggare, varav en är 70 % överförmyndarhandläggare och 30 % enhetschef.
Utöver de fyra heltidsanställda bistås nämnden av en nämndsekreterare med nämndhantering
och en ekonom gällande ekonomiska uppföljningar, budgetarbete etc. (ej heltidsanställda för
nämnden). År 2019 beräknas antalet ärenden uppgå till cirka 1000.

Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner
Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden består av en ledamot och en ersättare från respektive kommun, totalt
tre ledamöter och tre ersättare som väljs in av fullmäktige i Flens kommun. Arvodena bestäms
av respektive kommun. Till nämnden finns en tillhörande förvaltning med tjänstemän som har
ett gemensamt handläggarkontor, överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret är
lokaliserat i Flens kommun. Där jobbar två överförmyndarhanläggare, en
överförmyndarhanläggare/jurist, en jurist/verksamhetsledare och en nämnsekreterare/
administratör och år 2019 handlägger de cirka 700 ärenden.

Eskilstuna och Strängnäs kommuner
Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun.
Ordförande för nämnden utses av Eskilstuna och vice ordförande utses av Strängnäs. I
Eskilstuna finns en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter, fem ersättare och en
expedition med sex handläggare och en administratör. För år 2019 har de cirka 1900 pågående
ärenden.

Trosa kommun
Trosa kommun har en likartad organisation som Katrineholm har idag med en överförmyndare,
en ersättare och en handläggare. För år 2019 har de cirka 140 pågående ärenden.
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Uppdraget
Arbete på nationell nivå
En del i det särskilda uppdraget för kommunstyrelsen var att beakta eventuella förändringar i
regelverket på nationell nivå. Vid omvärldsbevakning av ämnet går det att finna många
nationella utredningar av överförmyndare och dess organisation, och ämnet har diskuterats på
det nationella planet under en längre tid. Många av de diskussioner som förts är att kritik riktas
mot det nuvarande systemet för överförmyndarskapet och tillhörande lagstiftning och är enligt
många i behov av förändring. Vissa åtgärder har redan vidtagits för att förbättra samordningen
och stödet till överförmyndarna, bland annat har länsstyrelsen i Stockholms län i samband med
ett uppdrag av Regeringen tagit fram riktlinjer som stöd vid redovisning och kontroll. I nuläget
har inga av de utredningar eller förändringar som skett nationellt någon direkt påverkan för den
här utredningen där målet för uppdraget är att införa en överförmyndarnämnd. 2

Lagstiftning
I uppdraget för denna utredning är inriktningen att organisationen för
överförmyndarverksamheten ska ändras från sin nuvarande form till att bli en
överförmyndarnämnd. Som tidigare nämnts finns det alternativ på hur utformningen kan se ut.
En kommun kan exempelvis bilda en egen överförmyndarnämnd eller ingå i ett samarbete med
andra kommuner i exempelvis en gemensam nämnd. Detta regleras av Föräldrabalken kap.19 §
2 och 16 § där det står att en kommun kan besluta att det i stället för en överförmyndare skall
finnas en överförmyndarnämnd och kommuner får besluta om att de ska ha en gemensam
överförmyndarnämnd.
De två alternativen som bestäms enligt Föräldrabalken ligger till grund för de två förslagen på
utformning för Katrineholms kommuns överförmyndarnämnd: Att Katrineholms kommun
inrättar en egen nämn eller att kommunen bildar en gemensam nämnd med en annan eller
andra kommuner. För båda alternativen är det dock viktigt att ha i åtanke att det finns vissa
juridiska restriktioner med att införa en överförmyndarnämnd.
Kommunfullmäktige bestämmer vilken organisationsform som ska finnas i kommunen. Under
mandatperioden kan dock inte organisationsformen ändras, utan den består i fyra år till nästa
allmänna val (19 kap. 7 § föräldrabalken). Har kommunfullmäktige valt en överförmyndare går det
således inte att organisera om och att istället inrätta en överförmyndarnämnd under pågående
mandatperiod – trots de bestämmelser i 4 kap. 10 a § kommunallagen som annars medger att
fullmäktige återkallar uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i
nämndorganisationen. Anledningen till detta är att föräldrabalken är en speciallag, vilket medför att
annan lagstiftning såsom kommunallagen får stå tillbaka om föräldrabalken har särskilda
bestämmelser i aktuell fråga (Föräldrabalken kap.19 § 16 ).
Detta innebär i praktiken att en önskan om att etablera en överförmyndarnämnd inte kan bli
aktuell förrän tidigast vid början av nästa mandatperiod efter nästa val 2022.
Många ärenden som berör överförmyndaren kan fattas på delegation.
Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller
en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa
grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.

En sammanställning med sammanfattning av några publikationer som släppts de senaste två
åren finns att läsa i bilaga 3.
2
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Överförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens
som behövs att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar.
En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något annat sätt
än av nämnden samfällt eller av överförmyndaren själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap. 20 §
att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite.
Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, tillstånd, förordnande,
upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser han eller hon
frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden eller överförmyndaren. Beslut i ett ärende
enligt denna balk vilket har fattats på grund av ett uppdrag som avses i första stycket behöver inte
anmälas för nämnden eller för överförmyndaren. Lag (1995:1362). (Föräldrabalken kap 19 kap. §
14)
Enligt Kommunallagen är det kommunfullmäktige som ska välja överförmyndaren.
Kommunfullmäktige ska också välja en ersättare för överförmyndaren. I det fall kommunen har
en överförmyndarnämnd är det kommunfullmäktige som utser nämnden till det antal
fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter får inte understiga tre. Valet av ledamöter och
ersättare i överförmyndarnämnden skall vara proportionell (Föräldrabalken 19 kap. § 5.).

Möjlig förändring i Katrineholm
Synpunkter från nuvarande överförmyndarverksamhet
Under besöket hos överförmyndaren, handläggaren och administratören på
överförmyndarkontoret i Katrineholm framkom bland annat att de idag upplever att de har en
hög arbetsbelastning. Vid besöket uppskattades att de hade totalt ca 600 pågående ärenden för
år 2019. De ser även att det är svårare att rekrytera gode män och förvaltare på grund av
förändrad problematik. Exempelvis är det allt vanligare med ärenden med huvudman med
psykisk ohälsa och någon typ av missbruk. En annan förändring är att det ser allt lägre åldrar på
de som är i behov av förvaltare.
Vid frågan om eventuell förändring av organisationen och införandet av en
överförmyndarnämnd ser de både för-och nackdelar. Arbetssättet fungerar smidigt idag och
som det ser ut nu får alla överblick av pågående verksamhet. Med fler anställda skulle detta
antagligen försvåras. Däremot är överförmyndaren idag ensamt ansvarig, och med en nämnd
skulle det bli ett mer fördelat ansvar. Vidare lyftes även att de saknar nationell styrning för hur
verksamheten ska bedrivas och att arbetet utgår från väldigt gammal lagstiftning som kan verka
föråldrad.

Förslag ett: Överförmyndarnämnd i Katrineholms kommun

Det första förslaget som läggs fram är att Katrineholms kommun etablerar en egen
överförmyndarnämnd i kommunen.
Utformning
Utgångspunkten i förslaget är att det skulle vara en relativt liten nämnd tre eller
femmannanämnd med hög grad av delegation (jmf med övriga Sörmland). Nämnden skulle som
minst utgöras av en ordförande, en vice ordförande och en ledamot samt tre ersättare.
Nämnden skulle till en början sammanträda minst en gång i månaden med extra möten vid
behov (jmf övriga Sörmland).
En nämndverksamhet medför vissa kostnader. Sammanträdesarvoden, arvodering av
ordförande och ersättare, övriga personalkostnader, förlorad arbetsinkomst, materialkostnader
bland annat för att upprätta sekretess, samt lokalkostnader för att nämna några. Nämnden
skulle även bistås av en administration/ett kansli med handläggare. Med utgångpunkt i hur
utformning ser ut idag, där överförmyndaren i Katrineholm kommun arbetar med direkt
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handläggning av ärenden, den relativt höga arbetsbelastningen samt den troligtvis höga graden
av delegation, föreslås att det skulle arbeta minst två och en halv handläggare på tillhörande
kansli till nämnden.
Sammanträdestiden för nämnsammanträde uppskattas ta en halv dag (fyra timmar). Enligt
Katrineholms kommuns styrdokument ”Arvodesbestämmelser för förtroendevalda” gäller 1,1 %
av riksdagsmannaavoden för total sammanträdestid upp till och med fyra timmar på dag.
Riksdagsmannaarvodet uppgår i 66 900 kronor i månaden (år 2019). Detta innebär att
sammanträdesarvodet för de som sitter i nämnden blir 736 kr (avrundat). Ordförandens
arvodering antas i detta exempel till 15 % vilket resulterar i 10 035 kr, och vice ordföranden 5 %
vilket resulterar i 3 345 kr. Där till tillkommer kostnader för förlorad arbetsförtjänst.
Lönen för handläggarna antas vara 30 000 kronor/ månad före skatt. I budgeten för
Katrineholms kommun år 2019 beräknas personalomkostnadspålägget (PO- tillägg) till 39,33%
vilket resulterar i en månadskostnad på cirka 41 500 kr/ månaden för en anställd.

Förslag två: Gemensam överförmyndarnämnd
Det andra alternativet för Katrineholms kommun skulle vara att ha ett samarbete med andra
kommuner i en gemensam nämnd.
Som nämnts tidigare i rapporten återfinns det i Sörmland redan etablerade gemensamma
överförmyndarnämnder: Strängnäs och Eskilstuna, Nyköpings och Oxelösund, samt Vingåker,
Flen och Gnesta. Förslaget som läggs fram i den här rapporten är således att Katrineholms
kommun går med i någon av dessa redan etablerade nämnder. Geografiskt sett skulle
samarbetet mellan Vingåker, Flen och Gnesta vara fördelaktigt för Katrineholm då Flens
kommun, där det gemensamma överförmyndarkontoret ligger, är nära Katrineholm.
Katrineholms kommun har som ett exempel också sedan tidigare ett välfungerade samarbete
med Vingåkers kommun i och med Viadidaktnämnden.

Utformning Katrineholms kommun
Att ingå i en gemensam nämnd skulle även det medföra vissa kostnader. Till exempel skulle
kommunen behöva utse en ledamot/ ledamöter samt ersättare till nämnden. Kommunen tillför
också en ärendemängd som kräver att en arbetsinsats tillförs och detta skulle kostnadsmässigt
finansieras av Katrineholm. Då kommunen har ett stort antal ärende skulle de antagligen krävas
att minst två handläggare tillförs. Till detta tillkommer även kringkostnader som material och
resa till nämnden. Några exakta summor för vad det skulle kosta kommunen att ingå i en
gemensam nämnd går i nuläget inte att ta fram då detta avgörs av vilken kommun/vilka
kommuner Katrineholms kommun skulle vilja och ha möjlighet att ingå samarbete med.
Däremot bedöms kostnaderna för att ingå i en gemensam nämnd i jämförelse med att etablera
en egen överförmyndarnämnd vara relativt lika.

Reflektion/avslutning
Fördelar egen överförmyndarnämnd
-

Juridiskt genomförbart

-

Minskad sårbarhet i jmf med dagens utformning (fler som fattar beslut)

-

Tydligare organisation jmf med idag

-

Samma status som övriga nämnder

-

Minskad risk för jäv jmf med dagens utformning

Nackdelar egen överförmyndarnämnd
-

Fortfarande relativt liten verksamhet sårbart
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-

Sårbart jmf med gemensam överförmyndarnämnd

Fördelar gemensam överförmyndarnämnd
-

Juridiskt genomförbart

-

Minska sårbarhet jmf med dagens utformning och egen överförmyndarnämnd

-

Ökad kompetens (mer personal)

-

Större samverkan mellan kommuner möjlig ökad kontroll av gode män och förvaltare

-

Minskad risk för jäv jmf med dagens utformning

-

Ingå i redan etablerad verksamhet

Nackdelar gemensam överförmyndarnämnd
-

Närhetsprincipen går förlorad
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Bilagor
Bilaga 1: Översyn av överförmyndarorganisationen i Katrineholms kommun, 2010-0511
Ett liknande uppdrag som kommunstyrelsen fått för nuvarande mandatperiod fick
kommunstyrelsen år 2010. Då fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kommunens
organisation för överförmyndaren inför år 2011. Utredningen var avgränsad till att belysa den
organisatoriska formen, inte verksamhetens innehåll eller arbetssätt. I uppdraget ingick också
att undersöka förutsättningarna för en gemensam överförmyndarnämnd med Vingåkers
kommun. I rapportens slutsatser diskuteras bland annat för och nackdelar med att införa en
överförmyndarnämnd i Katrineholms kommun samt en gemensam nämnd med Vingåker.
Nedan följer en kortare sammanfattning av slutsatserna för rapporten.
Fördelar med att införa en överförmyndarnämnd:


Förtroendevalda med skilda erfarenheter kan engageras för överförmyndaruppgifterna,
med andra ord erfarenhet och kunskap från olika områden kan tillföras verksamheten
genom förtroendevalda.



Med en överförmyndarnämnd kan en kontinuerlig kompetens lättare hållas vid makten.



I en organisation med vald överförmyndare är kompetensförsörjningsfrågan tämligen
begränsad och kan i princip bli akut vart fjärde år (i samband med ny mandatperiod).



Överförmyndarverksamheten får samma status som övrig kommunal verksamhet med en
nämnd bestående av förtroendevalda.



Säkerställande av kompetens och kompetensförsörjning som en fördel för en
överförmyndarnämnd är bland annat något som SKL lyfter fram.

Nackdelar med att införa en överförmyndarnämnd:


En överförmyndarnämnd i sig är inte en garant för hög rättssäkerhet, kvalitet och
effektivitet, utan att kommunen som organisation verkar för att ha fungerande
administration och rutiner. Detta sker genom stöd och insatser.



Inrättandet av en överförmyndarnämnd medför ökade kostnader för kommunen.



Kompetensen i verksamheten kan rimligen säkerställas inom nuvarande
organisationsform.

Gemensam överförmyndarnämnd:


Slutsatsen är att det inte heller ifråga om en eventuell gemensam överförmyndarnämnd
för Katrineholms kommun och Vingåkers kommun medför några mer påtagliga och
övertygande fördelar.



Det man kan överväga är att utveckla samarbetet mellan de båda kommunernas
överförmyndare för att bistå varandra i syfte att minska sårbarhet och utveckla
kompetens.



Dessa fördelar kan med största sannolikhet uppnås utan några organisatoriska
förändringar jämfört med nuläget. Detta torde kunna ske genom samverkansavtal och
liknande överenskommelser.
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Tjänsteskrivelse Överförmyndarorganisationen Katrineholms kommun
Tjänsteskrivelsen handlar om en möjlig förändring av tjänstemannaorganisationen kring
överförmyndaren. Förutom ett förslag till beslut innehåller tjänsteskrivelsen en
ärendebeskrivning som bland annat beskriver vad en överförmyndare är och vad den har för
uppdrag. Tjänsteskrivelsen innehåller även en kortare genomgång av hur verksamheten då var
organiserad i Katrineholm, Flen och Nyköping. Tjänsteskrivelsen innehåller också en
sammanfattning från översynen 2010. I tjänsteskrivelsen tas en del kritik upp; tjänstemän som
arbetade inom organisationen hade inte en tjänsteman som chef, och det saknades rutiner
kring attestering. Förslaget som lades fram i skrivelsen godkänndes av kommunstyrelsen 201612-14, § 226:
”Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmiljöansvaret i överförmyndarorganisationen flyttas till
kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens kansli. Verksamhetsansvaret ligger kvar hos
överförmyndaren. Förändringen ska gälla från och med den 1 januari 2017. Kanslichefen blir
attestant för överförmyndarens fakturor och andra ekonomiska transaktioner som rör
överförmyndaren.”
Bilaga 2: Begreppsförklaring
Lagstöd: Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens uppdrag finns i föräldrabalken
och förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn,
förvaltningslagen, kommunallagen med flera.
Förmyndare: Kallas den person som företräder ett barn under 18 år (underårig) i frågor som
gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.
Det är förmyndarens skyldighet att förvalta den omyndiges tillgångar och företräda denne i
angelägenheter som rör tillgångarna.
God man: Utser för de personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller
sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning,
rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. Behovet måste vara kopplat till en nedsättning av
förmågan att klara sig själv. Den person som får en god man förordnad för sig (huvudman) har
kvar sin rättshandlingsförmåga, god man är enbart ett biträde/ombud för sin huvudman. Till
god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person som är myndig och själv inte
har förvaltare.
Förvaltare: Om någon som befinner sig i en sådan situation som beskrivs för behov av
godmanskap är ur stånd att vårda sig eller sin egendom ska förvaltarskap utfärdas för att
skydda huvudmannen från sina egna handlingar. Det krävs ett läkarutlåtande för att sätta
någon under förvaltarskap. Den person som får en förvaltare förordnad för sig mister i
motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. En förvaltare har, inom ramen för sitt
förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning.
Överförmyndarens samtycke är ibland nödvändigt.
Huvudman: Behöver hjälp att bevaka sina intressen. Vuxna med olika funktionsnedsättningar
eller sjukdom, och minderåriga i vissa situationer, t.ex. ensamkommande barn.
Förordnad ställföreträdare: Hjälper huvudmannen att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom
och sörja för sin person. Gode män, förvaltare, förordnade förmyndare, gode män för
ensamkommande.
Bilaga 3: Publikationer som släppts de senaste två åren


Sveriges kommuner och landsting. Begäran om översyn av reglerna om överförmyndare, gode
män och förvaltare.2017-04-07. SKL anser att det finns skäl att i grunden reformera
systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare i föräldrabalken. SKL anser därför
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att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdrag att utforma en ny
lagstiftning om överförmyndare samt gode män och förvaltare som på ett rättssäkert sätt
svarar mot dagens behov och förutsättningar.


Möjlighet att bestämma mandattider för överförmyndare/överförmyndarnämnd och
möjlighet att ändra organisationsformen under löpande mandatperiod i enlighet med
bestämmelserna i kommunallagen.



Förutsättningarna för en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare när
det gäller de svåraste eller mest komplexa uppdragen och för att sådana uppdrag även
ska kunna ges till juridiska personer.



Inrättandet av ett landsomfattande register över ställföreträdarskapen.



En central, statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för
överförmyndarna på nationell nivå.



Erforderliga anpassningar i lagstiftningen för att möjliggöra digital handläggning så långt
möjligt.

SKL anser också att det finns skäl att se över lagen om god man för ensamkommande barn.
Inriktningen på en sådan översyn bör enligt SKL vara att ensamkommande barn i stället för
en god man ska få en professionell företrädare utsedd.
Riksrevisionen. Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för
samhällets mest utsatta. RIR 2017:33. 2017-12-06. En granskningsrapport från
riksrevisionen. Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om staten har
skapat förutsättningar för att tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare genomförs
på ett rättssäkert sätt. Den övergripande slutsatsen var att staten behöver ta ett mycket
tydligare ansvar. Granskningens iakttagelser och slutsatser föranledde tre
rekommendationer till regeringen.



1.

Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet. I en sådan bör
Riksrevisionens rapporter och systemens utformning i Norge, Finland och Danmark tjäna
som utgångspunkter;

2.

Regeringen bör ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten tagit fram
angående nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet i uppdrag att ta
fram och förvalta det;

3.

Regeringen bör, på kort sikt, ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna
tillsyn, utbildning, statistik samt råd och stöd på regional nivå.



Regeringen. Regeringens skrivelse 2017/18:128, Riksrevisionens rapport om tillsynen av
ställdföreträdare och överförmyndare. 2018-04-05. I skrivelsen redovisar regeringen sin
bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i
rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för
samhällets mest utsatta (RiR 2017:33). I skrivelsen framgår att regeringen delar
Riksrevisionens bedömning att det bör vidtas åtgärder på området för att förbättra
tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. Regeringen anser att det också finns
anledning att modernisera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare.



Regeringen. Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för överförmyndare och
ställföreträdare m.m. 2018-05-03. Detta är en del av regeringens åtgärder på området
tillsyn över ställföreträdare och överförmyndare.



Regeringen. Uppdrag till Statskontoret om samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen
på området för gode män och förvaltare.2018-05-03. Detta är en del av regeringens åtgärder
på området tillsyn över ställföreträdare och överförmyndare.



Statskontoret. En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom
överförmyndarområdet (2019:8). 2019-04-12. Statskontorets redovisning och svar på
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regeringsuppdraget. Statskontoret anser att länsstyrelsernas samordningsarbete under
senare år har skapat förutsättningar för att tillsynen av överförmyndarna kan bli mer
enhetlig i hela landet. Utvärderingen visar också att det finns områden i länsstyrelsernas
samordning som kan förbättras för att tillsynen och tillsynsvägledning ska bli så effektiv
och ändamålsenlig som möjligt. Statskontoret föreslår att regeringen ger en av de sju
länsstyrelserna i uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete inom området.
Statskontoret kallar denna roll för samordningsmyndighet. Statskontoret förslår att den
länsstyrelse som regeringen utser till samordningsmyndighet får i uppdrag att inrätta en
ny och bred samverkansgrupp som omfattar representanter för kommunerna och
länsstyrelserna. Vidare föreslår Statskontoret att samordningsmyndigheten bör vara
sammankallande i länsstyrelsernas nuvarande samverkansgrupp för
överförmyndarfrågor.
Länsstyrelserna. Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att ta framriktlinjer för
överförmyndare och ställföreträdare m.m. 2019-04-25. Länsstyrelsen i Stockholm läns
redovisning och svar på regeringsuppdraget. Kort sammanfatta så konstarerar
länsstyrelserna att det finns en stor efterfrågan på vägledning i hur reglerna i
föräldrabalken ska tolkas och tillämpas och att det finns ett behov av nationell
samordning. I arbetet med uppdraget har de tagit fram tre dokument med riktlinjer:



1.

Riktlinjer angående redovisning avseende förordnade ställföreträdare;

2.

Riktlinjer angående redovisning avseende legala ställföreträdare;

3.

Riktlinjer angående hur överförmyndare bör kontrollera en ställföreträdares lämplighet.
Länsstyrelserna har också gjort överväganden avseende hur insamlingen av statistik kan
förbättras för att bli mer tillförlitlig och användbar i tillsynsverksamheten. I arbetet med att
ta fram riktlinjerna har länsstyrelserna noterat att vissa bestämmelser i föräldrabalken är
sådana att länsstyrelserna inte kunnat utforma några klara riktlinjer om hur de ska
tillämpas. Länsstyrelserna anser därför att det kan finnas anledning att se över dessa
bestämmelser. De nationella riktlinjerna är ett verktyg som med förhoppning blir
användbart för överförmyndarna och Länsstyrelserna avser att hålla dokumenten levande
genom att kontinuerligt utveckla och anpassa dokumenten.
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Hållbarhetsrapport 2020, Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2020 för Katrineholms kommun, lägger
den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
En hållbarhetsrapport för Katrineholms kommun har sammanställts och överlämnats till
kommunstyrelsen. Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande
redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2020 och är delvis baserad på
kommunens årsredovisning för 2020. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva vilka
hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 2020, men
också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som kommunen står inför.
Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015
och innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål. I Sverige har kommunerna och
regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen eftersom de kommunala
grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, i hög grad är
kopplade till målen i Agenda 2030.
I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att
hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten
utvecklas i kommunen. Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i
hållbarhetsarbetet utifrån verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre
hållbarhetsdimensionerna.
Hållbarhetsrapporten 2020 är kommunens första samlade hållbarhetsrapport utifrån
Agenda 2030. Ambitionen är att ge en årlig och samlad återrapportering av
hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Målet är också att rapporten ska bidra till att öka
den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att den
ska kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring
hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsrapporten har tagits fram på uppdrag av kommundirektören av en arbetsgrupp
bestående av verksamhetscontroller, miljöstrateg samt kommunikatörer. Innehållet i
rapporten har förankrats i kommunens ledningsgrupp.
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Hållbar utveckling globalt och
lokalt
Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. I den här
rapporten kan du läsa om hur vi har arbetat med hållbar utveckling i Katrineholms kommun
under 2020.

Agenda 2030
Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
•

Att avskaffa extrem fattigdom

•

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen

•

Att främja fred och rättvisa

•

Att lösa klimatkrisen

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och är den mest ambitiösa
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Den
innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål, och spänner över ett stort antal viktiga
samhällsfrågor med avgörande betydelse för vår och planetens framtid.

Det här innebär hållbar utveckling
En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:
1. Social hållbarhet
Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena
är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra.
2. Miljömässig hållbarhet
Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och
naturen runt omkring oss.
3. Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom
skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans.
De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensionerna. Målen i Agenda 2030
är integrerade och odelbara. Det betyder att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling måste
samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och samverkan.
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Det här är Katrineholms kommuns roll i hållbarhetsarbetet
I Sverige har kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen.
De kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, är i hög
grad kopplade till målen i Agenda 2030.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i
planeringen och för att följa upp hur hållbarheten utvecklas i Katrineholms kommun.
Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i hållbarhetsarbetet utifrån
verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre hållbarhetsdimensionerna.

Så här följer vi upp våra resultat
För att följa upp hur vi i Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå målen för hållbar
utveckling har vi kopplat kommunens egna resultatmål till de globala målen i Agenda 2030.
När vi följde upp våra resultatmål i årsredovisningen för 2020 följde vi därför upp
hållbarhetsmålen parallellt.
I den här rapporten sammanfattar vi Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete under 2020.
Rapporten bygger på vår årsredovisning för 2020. Syftet är att kortfattat redogöra för vilka
hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört, vilka utmaningar vi står inför och vilka resultat
som vi uppnått.
För varje globalt mål beskriver vi följande:
•

Det här är våra utmaningar, exempel på områden som vi särskilt behöver arbeta med i vår
kommun.

•

Det här gjorde vi under 2020, exempel på insatser som vi genomförde under 2020.

•

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020, bedömning av måluppfyllelsen för våra
resultatmål under 2020.

Bedömning av resultatmålen
Som stöd för att följa upp resultatmålen använder vi indikatorer, det vill säga statistik och
nyckeltal som visar våra resultat inom verksamheter som har koppling till målet. Resultaten
redovisas könsuppdelat i två kön.
Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol:
Uppnås eller överträffas
Uppnås delvis
Uppnås inte
Grön markering betyder att vi bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. För att få en
grön markering ska alla indikatorer kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling för båda
könen.
Gul markering visar att vi delvis har uppnått målet. När vi sätter en gul markering betyder det att
vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling ses
endast för ett av könen.
Röd markering signalerar att resultatmålet inte är nått och att avvikelsen är stor eller allvarlig.
Om flera indikatorer utvecklats negativt väljer vi röd markering även om en enstaka indikator
visar en positiv utveckling, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet.
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Snabba fakta
Det är viktigt att vi kan visa mätbara resultat i vårt hållbarhetsarbete. Här är några exempel på
resultat från 2020.
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17 globala mål

1. Ingen fattigdom

Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Det här är våra utmaningar
• Ett delmål i Agenda 2030 är att vi till 2030 minst ska halvera den andel kvinnor, män och
barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.
• Vi behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och komma in på
arbetsmarknaden. I vår kommun var det 2,3 procent av den vuxna befolkningen som hade
långvarigt ekonomiskt bistånd 2019, medan genomsnittet för alla kommuner var 1 procent.
• Vi hade också en högre andel barn och unga som ingick i ekonomiskt utsatta hushåll,
16,7 procent av invånarna 0-19 år jämfört med 9,1 procent i riket som helhet 2019. Vi har
dock sett en tydlig minskning av antalet barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd.
Under 2020 var det 840 barn i snitt per månad som ingick i hushåll med försörjningsstöd,
en minskning med 17 procent jämfört med 2016.
• Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att alla barn och unga ska ha möjlighet till goda
uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi arbetade aktivt för att få fler företagsetableringar och tog fram nya detaljplaner som kan
leda till utveckling av näringslivet, fler arbetstillfällen och minskad arbetslöshet.
• Vi påbörjade vi en satsning med att konvertera försörjningsstöd till anställningar för att ge
ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att ta steget till egen försörjning.
• Vi skapade fler möjligheter till arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra
verksamheter.
• Ungdomar fick möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom kommunala feriejobb
och andra kortare anställningar.
• Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat
Lyckliga gatorna och Perrongen.
• Genom Fritidsbanken erbjöd vi alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Fler arbetstillfällen

Ökad sysselsättning

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning

Förebyggande och tidiga insatser för barn
och unga ska prioriteras
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2. Ingen hunger

Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
Det här är våra utmaningar
• Vi behöver fortsätta vårt arbete inom äldreomsorgen med att minska risken för undernäring.
• Vi behöver bidra till hälsosammare matvanor i befolkningen för att minska risken för ohälsa.
I Sörmland är andelen invånare med fetma 20 procent, att jämföra med 16 procent i riket
som helhet.
• Ett delmål i Agenda 2030 är att senast 2030 skapa hållbara system för livsmedelsproduktion. Vi kan påverka genom våra livsmedelsinköp och genom minskat matsvinn.
Ekologiska livsmedel utgjorde 27 procent av våra livsmedelsinköp 2019, snittet för alla
kommuner var 30 procent.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi ökade möjligheterna att välja mellan olika maträtter för äldre som beställer matlådor och
får mat hemlevererad.
• Inom äldreomsorgen kvalitetssäkrade vi den konsistensanpassade kosten.
• Personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades kring kost, nutrition och hälsa.
• Vi tog fram ett koncept för ”må bra fika” för att främja och peppa till goda och hälsosamma
mat- och fikavanor.
• I samband med våra lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga serverades frukt och
mellanmål.
• För elever med distansundervisning under pandemin skapade vi möjligheter att beställa och
hämta lunchmatlådor på många skolor.
• Vi klimatanpassade våra skolmåltider genom att köpa svenska livsmedel, minska matsvinnet
och planera matsedeln utifrån råvaror i säsong.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Måltiderna inom vård och omsorg ska
utvecklas
Klimatsmartare måltider i kommunens
måltidsverksamhet

Mer fysisk aktivitet och utveckling av
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers
hälsa och studieresultat
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3. God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för
alla i alla åldrar
Det här är våra utmaningar
• Flera indikatorer visar att folkhälsan i Katrineholm och Sörmland är något sämre än i Sverige
som helhet, till exempel när det gäller rökning, fetma och medellivslängd. I Katrineholm
uppgick det så kallade ohälsotalet till 29 dagar, jämfört med 23 dagar i riket. Ohälsotalet
visar antalet hälsorelaterade ersättningsdagar från Försäkringskassan för invånare 16-64 år.
• Pandemin har påverkat den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även begränsat
möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för hälsan. Därför är vårt
arbete med att främja hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa nu ännu viktigare.
• Eftersom det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället behöver vi också
arbeta för att skapa mer jämlika livsvillkor, som bidrar till mer jämlik hälsa.
• Vi behöver fortsätta våra insatser för att förebygga och behandla olika former av missbruk.

Det här gjorde vi under 2020
• Pandemin innebar att vi snabbt behövde ställa om flera verksamheter för att minska risk för
smittspridning, framför allt inom vård och omsorg, skolan samt kultur och idrott.
• Vi stöttade föreningslivet, bland annat genom extra utbetalning av föreningsbidrag till
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
• Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya
vandringsleder och den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter.
• Inom vård och omsorg utvecklade vi nya former av aktiviteter för våra brukare.
• För att öka tryggheten för äldre som skrivs ut från sjukhus utvecklade vi samarbetet med
Region Sörmland utifrån en ny riktlinje för trygg hemgång och effektiv samverkan.
• Personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades kring kost, nutrition och hälsa.
• Vi arbetade förebyggande kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), bland
annat genom antilangningskampanjer och skyltning om rökfria lek- och badplatser.
• Vi startade ett brett arbete för att främja och peppa till goda hälsosamma matvanor, tog
fram flera filmer, ”Dietisten tipsar”, om bra matvanor samt ett koncept för ”må bra fika”.
• Fler av våra skolor och elever deltog i tävlingen Gå och cykla till skolan än förra året.
• För att minska risken för trafikolyckor genomförde vi fartdämpande åtgärder, byggde fler
trygga cykelöverfarter och förbättrade standarden på gång- och cykelvägar.
• Vi fortsatte arbetet kring fallprevention genom olika aktiviteter riktade till äldre i samverkan
med Region Sörmland och Västra Sörmlands Räddningstjänst.
• Vi utvecklade de hälsofrämjande insatserna för våra medarbetare, bland annat genom
hälsoinspiratörer, hälsovecka, rökfri arbetstid och friskvårdsbidrag.
• Vi rensade bort över 100 kemiska produkter som vi inte behöver i våra verksamheter.
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Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska
prioriteras

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

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

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

Öppna insatser och hemmaplanslösningar
ska användas i ökad utsträckning inom
individ- och familjeomsorgen
Mer fysisk aktivitet och utveckling av
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers
hälsa och studieresultat
Färre barn och unga ska utsättas för risk att
skadas till följd av eget eller andras bruk av
tobak, alkohol eller narkotika

Ökade förutsättningar för aktiviteter för
brukare inom vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska
utvecklas
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
Förbättrad hälsa för kommunens
medarbetare

4. God utbildning för alla

God utbildning för alla
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla
Det här är våra utmaningar
• Bristen på behöriga lärare och förskollärare ökar, både i Katrineholm och i Sverige som
helhet, i samband med att många går i pension och antalet barn ökar.
• Skolresultaten är jämförelsevis låga i Katrineholm. Av våra elever i årskurs 9 var det
77 procent som blev behöriga att gå ett yrkesprogram på gymnasiet, jämfört med 86 procent
i riket som helhet. Det är också en relativt stor andel av föräldrarna som har låg
utbildningsnivå, vilket gör det extra viktigt att vi arbetar för att ge alla barn och elever
likvärdiga förutsättningar i skolan.
• Att klara gymnasiet är nästan alltid ett krav för att få jobb. Av våra gymnasieelever var det
64 procent som tog examen inom fyra år, jämfört med 71 procent i riket som helhet. Vi
behöver se till att fler ungdomar klarar gymnasiet och även läser vidare på högskolenivå.
• Även bland vuxna är det många i vår kommun som behöver utbilda sig för att öka sina
möjligheter på arbetsmarknaden.
• Vi behöver fortsatta arbeta för att minska skillnaderna mellan könen när det gäller
studieresultat och utbildnings- och yrkesval.

9 (24)

Det här gjorde vi under 2020
• Arbetet för att höja resultaten för våra elever i grundskolan fortsatte och vi såg förbättringar
för både flickor och pojkar, bland annat gällande andelen i årskurs 1 som lärde sig läsa och
skriva och andelen i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.
• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten i skolan, bland annat genom
värdegrundsarbete, utveckling av måltidsmiljön, åtgärder i utemiljön och trygghetsvärdar.
• Vi började bygga två nya skolor och flera idrottshallar.
• Vi arbetade med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet.
• Genom ökat stöd till distansstuderande såg vi att resultaten inom kommunal
vuxenutbildning (komvux) förbättrades för både kvinnor och män.
• Vi ökade möjligheterna att lokalt läsa vidare på eftergymnasial nivå, exempelvis till lärare,
genom samarbete mellan vårt lärcentrum Campus Viadidakt och universitet och högskolor.
• Vi genomförde och påbörjade flera kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare,
bland annat inom förskola och äldreomsorg.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Fler elever ska klara målen i grundskolan och
nå höga resultat
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
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
Säkrad kompetensförsörjning
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5. Jämställdhet

Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors
egenmakt
Det här är våra utmaningar
• Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Så länge det inte är uppnått behöver vi arbeta aktivt med att ge kvinnor och
män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling.
• Både i Katrineholm och i Sverige som helhet förekommer skillnader i bland annat
studieresultat, utbildningsval och fritidsaktiviteter som speglar könsstereotypa mönster.
• Det finns en oro för att pandemin bidrar till att kvinnors utsatthet för våld i nära relationer ökar.
• Som arbetsgivare behöver vi fortsätta verka för jämställda arbetsvillkor och arbetsplatser.

Det här gjorde vi under 2020
• Kommunfullmäktige antog en reviderad handlingsplan för jämställdhet.
• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten både i skolan och på fritiden, genom bland
annat systematiskt arbete med lägesrapporter, åtgärder i utemiljön, trygghetsvärdar och
värdegrundsarbete i skolan.
• Vi stärkte studie- och yrkesvägledningen och arbetade för att bryta traditionella yrkesval.
• Fler behandlingsmetoder infördes i arbetet med våld i nära relationer och vi tog fram en
plan för förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck.
• Vi fastställde nya riktlinjer för föreningsbidrag som innebär att föreningarna måste redovisa
hur de arbetar med jämställdhet.
• Vi genomförde olika riktade satsningar för att jämna ut könsskillnader i hur kommunens
kulturverksamheter används.
• Vårt arbete med heltid som norm för kommunens anställda fortsatte, ett arbete som har lett
till att fler kvinnor numera arbetar heltid.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Fler elever ska klara målen i grundskolan och
nå höga resultat

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan
och nå höga resultat

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

Fler studerande ska klara målen i kommunal
vuxenutbildning

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter

Fler ska gå vidare till studier på
eftergymnasial nivå

Ökad trygghet i skolan
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

Förebyggande och tidiga insatser för barn
och unga ska prioriteras

Anhörigstödet ska utvecklas

Tryggare offentliga miljöer
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6. Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet för
alla
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av
vatten och sanitet för alla
Det här är våra utmaningar
• Expansionen av Katrineholms tätort ställer nya krav på hantering av dagvatten och större
dimensioner på vatten och avloppsledningar.
• Det finns fortfarande många enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven på
rening och behöver åtgärdas.
• Hushåll i kransorter som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp kan ha bristande
kvalitet på sitt dricksvatten.
• Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några ställen i staden
där man tidigare släckt bränder eller övat med släckskum.
• Grundvattennivåerna har periodvis varit låga vilket kan påverka tillgången till dricksvatten i
delar av vår kommun, särskilt på landsbygden.

Det här gjorde vi under 2020
• Vid nyexploateringar ställde vi krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av
dagvatten.
• Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för
att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.
• Vi fortsatte arbetet med att inventera enskilda avlopp. Totalt åtgärdades 158 avlopp under
året.
• Vi arbetade med flera förstudier och utredningar för att rena grundvatten från PFASföroreningar.
• Tillsammans med Sörmland Vatten införde vi bevattningsförbud. Vi tog också fram nya
rutiner för att vattna planteringar med sjövatten istället för kranvatten.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
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7. Hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern energi för alla
Det här är våra utmaningar
• Effektbrist i elnätet gör att vi kan behöva tacka nej till nya företagsetableringar.
• Nya elledningar tar mark i anspråk.
• Möjligheter finns att öka den lokala energiproduktionen genom vindkraft och/eller solparker
men kan leda till intressekonflikter om vad marken ska användas till.
• Vi behöver fortsätta arbetet med energieffektivisering i våra fastigheter och verksamheter.
• Ambitionen att installera solceller på nya kommunala byggnader måste vägas mot
ekonomiska aspekter.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi byggde en ny isarena på Backavallen som minskar energiförbrukningen jämfört med
tidigare.
• Genom olika åtgärder arbetade vi för att minska energiförbrukningen i kommunens
fastigheter.
• Vi tecknade ett nytt avtal med förnyelsebar el till både kommunen och de kommunala
fastighetsbolagen KFAB och KIAB.
• Vi förberedde och projekterade för att installera solceller på nya isarenan, nya skolan på
Norr samt äldreboendet Dufvegården och Duveholmshallen.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler

Ökad solelproduktion
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla
Det här är våra utmaningar
• Våra insatser för att få fler företag att etablera sig och växa i Katrineholm behöver fortsätta
så att fler jobb skapas, sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. I december 2020
var 10,4 procent av våra invånare i åldrarna 16-64 år arbetslösa, att jämföra med 8,8 procent
i riket som helhet.
• Vi behöver stötta fler personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till
praktik eller anställning och minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
• Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt
klarar målen om hållbar konsumtion och produktion.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi arbetade aktivt för att få fler företagsetableringar och tog fram nya detaljplaner som kan
leda till utveckling av näringslivet, fler arbetstillfällen och minskad arbetslöshet.
• Genom samarbete med Ung företagsamhet gav vi ungdomar på gymnasiet möjlighet att
pröva på att vara företagare. Under sommaren fanns också möjlighet att gå en
entreprenörskapsutbildning som alternativ till kommunalt feriearbete.
• Vi skapade fler möjligheter till arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom
kommunens verksamheter.
• Vi arbetade med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet och erbjöd
feriejobb och andra kortare anställningar för ungdomar.
• Genom våra projekt MIKA (Mat och integration i Katrineholm) och MIKA YB arbetade vi för att
genom praktik och kompletterande yrkesutbildning tillvarata och utveckla kompetenser
inom olika kommunala bristyrken, exempelvis kockar, kockassistenter och lokalvårdare.
• Vi startade ett projekt, Kompetens inför framtiden, med utbildningsinsatser för personer som
jobbar på företag inom industribranschen som påverkats negativt av pandemin.
• Tillsammans med +Katrineholm arbetade vi med att lyfta fram lokala turistmål som kan
bidra till hållbar turism, ge fler arbetstillfällen och främja lokala producenter och kulturlivet.
• Vi fortsatte arbetet med heltid som norm i kommunens verksamheter, som har lett till att en
större andel av våra medarbetare nu arbetar heltid, särskilt kvinnor.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Växande och breddat näringsliv

Ökad sysselsättning

Fler unga entreprenörer

Säkrad kompetensförsörjning

Fler arbetstillfällen
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja
innovation
Det här är våra utmaningar
• Vi behöver fortsätta att investera i infrastruktur som främjar hållbar utveckling.
• Vi kan uppmuntra, men inte kräva, att företag ska göra mer hållbara val i produktion och
inköp än det som krävs enligt miljölagstiftningen.
• Vi vill främja innovationer och hållbar industri men det kan ibland vara svårt eftersom vi som
kommun inte får gynna enskilda näringsidkare.

Det här gjorde vi under 2020
• Vår satsning på fiberbaserat bredband på landsbygden och på utveckling av e-tjänster
bidrog till att skapa förutsättningar för företagande och minskat resande.
• Vi stimulerade ungas kreativitet och entreprenörsanda genom bland annat KomTek, vår
teknik- och entreprenörsskola, och samarbetet med Ung företagsamhet.
• Vi genomförde många företagsbesök, utvecklade vår service vid myndighetsärenden och tog
fram ett stödpaket till det lokala näringslivet i samband med pandemin.
• Vi fortsatte arbetet med att förbättra asfalteringen och standarden på våra gator, vägar,
gång- och cykelvägar.
• Vi byggde ett parkeringshus i anslutning till järnvägsstationen som förbättrar
förutsättningarna för tågpendling.
• För att skapa trygghet för gående, cyklister och bilister bytte vi ut delar av gatubelysningen
längs med Eriksbergsvägen till LED-belysning.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020
Förbättrad standard på gator, vägar, gångoch cykelvägar

Förbättrat företagsklimat
Fler unga entreprenörer

Ökad andel miljöfordon i kommunens
verksamheter
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10. Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Det här är våra utmaningar
• I Sverige som helhet ökar inkomstskillnaderna mellan olika grupper, vilket är kopplat till
ojämlikhet även när det gäller hälsa, utbildning, boende och tillgång till arbete.
• Jämfört med många andra kommuner behöver vår kommun lägga mer kraft och resurser på
att motverka ojämlikhet till följd av socioekonomiska faktorer. Trots att det kommunala
utjämningssystemet bidrar till att minska skillnader i kommuners förutsättningar är det en
utmaning för oss både ekonomiskt och i våra verksamheter.
• Vi behöver fortsätta vårt arbete för att motverka segregation på bostads- och arbetsmarknaden.
• I allt vårt arbete behöver vi aktivt stäva efter att alla grupper i samhället ska vara inkluderade
och känna sig delaktiga.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på en blandning av
bostadsrätter, hyresrätter och villor.
• För att ge ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att ta steget till egen försörjning påbörjade
vi en satsning med att konvertera försörjningsstöd till anställningar och skapade fler
möjligheter till arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter.
• Vi fortsatte arbetet för att höja resultaten för våra elever i grundskolan, på gymnasiet och
inom kommunal vuxenutbildning och vi ökade möjligheterna att läsa vidare på
eftergymnasial nivå i Katrineholm.
• Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat
Lyckliga gatorna och Perrongen och erbjöd alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning genom
Fritidsbanken.
• Utvecklingen av vårt Kontaktcenter gjorde det enklare att få information och komma i
kontakt med kommunens tjänster och service. Vi behov kan Kontaktcenter vägleda och ge
hjälp till självhjälp genom våra e-tjänster, som vi också fortsatte att utveckla på bred front.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Fler bostäder, med variation mellan olika
bostadstyper och upplåtelseformer

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och
nå höga resultat

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka

Fler studerande ska klara målen i kommunal
vuxenutbildning

Ökad digital delaktighet
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande

Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial
nivå

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet
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11. Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och
samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara
Det här är våra utmaningar
• En hög expansionstakt ger ökat tryck på infrastruktur i form av vatten och avlopp samt
dagvattenhantering.
• Vårt dagvattensystem är inte dimensionerat för nuvarande och framtida klimatförändringar
och lågpunkter i Katrineholms tätort ökar risken för översvämning vid häftiga regn.
• Klimatanpassning genom lokala dagvattenlösningar och stadsgrönska som ger skugga vid
varma perioder är kostsamt.
• Det är svårt att förändra bilburet beteende.
• Vi behöver utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv vid ny- och
ombyggnationer av kommunala verksamhetsfastigheter

Det här gjorde vi under 2020
• Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på hållbara,
energieffektiva bostäder och en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor.
Projektering och byggnation pågår genom olika entreprenörer.
• När vårt fastighetsbolag KFAB bygger nya hus tillämpar de miljöcertifieringssystemet
Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, silver eller brons utifrån krav på
energi, inneklimat och material. KFAB:s pågående byggprojekt är på nivån silver.
• Katrineholms nya stråk färdigställdes och ersatte den gamla genomfarten genom centrala
Katrineholm. Det nya stråket har gett lägre hastigheter, mindre buller, nya och säkrare ytor
för gång- och cykeltrafikanter, mer planteringar och grönska som tar hand om dagvattnet
samt nya mötesplatser.
• Vi arbetade aktivt för att förbättra dagvattenhanteringen.
• Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya tätortsnära
vandringsleder.
• Vi färdigställde åtta nya gång- och cykelpassager som främjar hållbart resande med cykel
och till fots.
• Vi har arbetat mer aktivt med nudging som en metod för beteendeförändring, både i vår
kommunikation och inom olika projekt.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Fler bostäder, med variation mellan olika
bostadstyper och upplåtelseformer

Invånarantalet ska öka till minst 35 500
personer vid mandatperiodens slut

Förbättrad standard på gator, vägar,
gång- och cykelvägar
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12. Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och
produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster
Det här är våra utmaningar
• Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt
kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion.
• Vi har återkommande problem med nedskräpning och dumpning av avfall.
• Det är svårt att ställa hållbarhetskrav i alla våra upphandlingar och resurskrävande att följa
upp leverantörerna för att säkerställa att kraven efterlevs.
• Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i våra måltidsverksamheter.

Det här gjorde vi under 2020
• Genom Fritidsbanken ger vi invånare möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning och
genom Bytestorget kan våra förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra
istället för att köpa nytt.
• Vi samverkade med Håll Sverige Rent och Städa Sverige och genomförde flera insatser och
kampanjer för att minska nedskräpningen i samarbete med skolor, näringsliv, föreningar och
engagerade katrineholmare.
• I slutet av året påbörjade vi ett samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
Sörmland Vatten, KFAB och Hyreshuset för att minska nedskräpningen vid
återvinningsstationer och samtidigt höja mängden återvunnet material.
• Vi reviderade riktlinjerna för våra inköp och förtydligade att vi ska ta hänsyn till både
miljömässig och social hållbarhet samt till barnkonventionen.
• Vi ställde miljökrav i en stor del av våra upphandlingar, bland annat krav på fossilfria
transporter.
• Vi följde upp matsvinnet i vår måltidsverksamhet genom en ny nationell mätning.
• Vi anpassade matsedeln och våra recept för att minska matsvinnet och öka användningen av
råvaror i säsong.
• Vi rensade bort över 100 kemiska produkter som vi inte behöver i våra verksamheter.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Nedskräpningen ska minska

Klimatsmartare måltider i kommunens
måltidsverksamhet
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13. Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa
klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser
Det här är våra utmaningar
• Vi ser redan nu tydliga effekter i vår kommun av klimatförändringarna, främst i form av ökad
risk för översvämningar i Katrineholms tätort.
• I allt vårt arbete med samhällsplanering behöver vi lägga stor vikt vid att både minska
klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar.
• Vi har styrdokument inom klimat- och energiområdet som behöver uppdateras.
• Vi behöver utveckla vår uppföljning av de krav som vi ställer i samband med upphandling.
• De fastigheter som vi bedriver våra verksamheter i ägs genom olika bolag och förvaltningar.
Det gör det svårare att följa upp och minska vår totala energiförbrukning och avfallsmängd.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi genomförde åtgärder för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och
byggde en ny isarena som minskar energiförbrukningen jämfört med tidigare.
• Våra fastighetsbolag KFAB och KIAB ökade sin solelproduktion.
• Vi förberedde och projekterade för att installera solceller på nya isarenan, nya skolan på
Norr samt äldreboendet Dufvegården och Duveholmshallen.
• Vi minskade vår förbrukning av fossila drivmedel med tio procent.
• Sedan 2016 har koldioxidutsläppen från vår måltidsverksamhet minskat med cirka 12
procent, bland annat genom att vi har anpassat matsedeln och våra recept för att minska
matsvinnet och öka användningen av råvaror i säsong.
• Den ökade övergången till digitala mötesformer under pandemin underlättades av
bredbandsutbyggnaden och bidrog till minskat resande.
• Vi genomförde flera projekt inom hållbart resande, exempelvis projekten Testcyklist och
Vintercyklist samt tävlingen Gå och cykla till skolan som även var ett samarbete med polis och
räddningstjänst för att öka barns kunskaper om trafiksäkerhet.
• Under pandemin minskade resandet med buss och tåg kraftigt men sett över en längre
period har resandet med kollektivtrafik stadigt ökat.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
Ökad solelproduktion
Ökad andel miljöfordon i kommunens
verksamheter

Klimatsmartare måltider i kommunens
måltidsverksamhet
Resandet med cykel och till fots ska öka
Resandet med buss och tåg ska öka
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14. Hav och marina resurser

Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt för hållbar utveckling
Det här är våra utmaningar
• I många av våra sjöar och vattendrag behöver vi förbättra vattenkvaliteten och minska
föroreningar och övergödning.
• Det finns fortfarande många enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven på
rening och behöver åtgärdas.
• Gamla avloppsledningar och otillräcklig kapacitet bidrar till övergödning i våra sjöar och
vattendrag. Risken är störst vid häftiga regn eller andra driftstörningar.
• Expansionen av Katrineholms tätorter ställer nya krav på dagvattenhanteringen. Orenat
dagvatten innehåller skräp och föroreningar som påverkar sjöar och vattendrag.

Det här gjorde vi under 2020
• Vår inventering av enskilda avlopp fortsatte och 158 avlopp åtgärdades under året.
• Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för
att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.
• Vid nyexploateringar ställde vi krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av
dagvatten.
• Vi fick en ny entreprenör och kan därmed påbörja den operativa fasen av vårt projekt LIFE IP
Rich Waters i Öljaren – ett innovativt projekt för att rena en övergödd sjö genom muddring.
• All fisk som vi köpte till mat- och måltidsverksamheten var MSC-märkt.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
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15. Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk
mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald
Det här är våra utmaningar
• Stark expansionstakt leder till målkonflikter när det gäller markanvändningen och att
värdefulla naturmiljöer kan behöva tas i anspråk för vägar, industrimark och bostäder.
• För att öka den biologiska mångfalden behöver betesmarker som ligger i träda börja
användas igen.
• Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av
granbarkborre.

Det här gjorde vi under 2020
• Vi skapade ängsmark på tidigare klippta gräsytor och vi inledde ett arbete med att återskapa
betesmarker genom skonsamt skogsbruk.
• Vi byggde och satte ut flera nya insektshotell och fågelholkar.
• Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker.
• För att motverka angreppen av granbarkborre och samtidigt ta hänsyn till naturvärden
genomförde vi insatser med sök- och plockmetod i flera tätortsnära skogsområden.
• Vi påbörjade arbete med att ta fram en ny strategi för kommunens arbete med långsiktig
skogsförvaltning.
• Vi påbörjade en utredning om att skapa ett naturreservat i Forssjö.
• Vi utvecklade trädgårdarna vid våra äldreboenden för att skapa upplevelser för våra äldre
och en närmiljö som bidrar till ökad biologisk mångfald.
• Vi gjorde riktade kommunikationsinsatser om vad som gäller kring körning med vattenskoter
i våra sjöar. Bland annat sattes vi upp förbudsskyltar på strategiska platser.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd

21 (24)

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande
samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt
bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer
Det här är våra utmaningar
• Antalet anmälda våldsbrott har stadigt minskat de senaste fem åren i Katrineholm, men är
fortfarande cirka 20 procent högre än i Sverige som helhet. Under 2020 har vi sett tendenser
till ökad ungdomskriminalitet.
• Det finns en oro för att pandemin bidrar till att våld i nära relationer ökar.
• Vår kommunikation, särskilt i samband med myndighetsutövning, behöver ta hänsyn till att
alla invånare ska kunna förstå och veta hur de kan påverka beslut som rör dem.

Det här gjorde vi under 2020
• För att öka säkerhet och trygghet rapporterades händelser och avvikelser kontinuerligt till
vår säkerhetschef, som sammanställde lägesbilder och planerade insatser i dialog med polis
och myndigheter. Arbetet kompletterades med ett digitalt system för inrapportering och
kartläggning av otrygghet.
• Vi utökade kamerabevakningen och stärkte samarbetet med polisen. Trygghetsmätningar
genomfördes i olika stadsdelar och avloppsvatten provtogs för att mäta spår av narkotika.
• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga både i skolan och på
fritiden, genom bland annat systematiskt arbete med lägesrapporter, åtgärder i utemiljön,
trygghetsvärdar och värdegrundsarbete i skolan.
• Vi ordnade fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat Lyckliga
gatorna och Perrongen.
• Fler behandlingsmetoder infördes i arbetet med våld i nära relationer och vi tog fram en
plan för förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck.
• Delmålen i Agenda 2030 handlar också om att främja rättssäkerhet och minska korruption.
Vi fortsatte arbetet med att utveckla vår myndighetsutövning gentemot företag och enskilda
och vår interna kontroll.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska
prioriteras
Fler ska få en förbättrad situation efter
kontakt med individ- och familjeomsorgen

Tryggare offentliga miljöer
Ökad trygghet i skolan
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17. Genomförande och partnerskap

Genomförande och
partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling
Det här är våra utmaningar
• För att nå målen i Agenda 2030 krävs samordnade insatser på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Det krävs också att vi samverkar med den privata sektorn och med
civilsamhället. Samverkan med andra parter kan leda till ökad effektivitet men kan vara svår
att etablera och upprätthålla på ett bra sätt.
• När vi upphandlar varor som produceras utomlands kan vi bidra till ökad hållbarhet i andra
länder genom att ställa hållbarhetskrav, men det är svårt och resurskrävande att ställa och
följa upp sådana krav.

Det här gjorde vi under 2020
• Pandemin har inneburit att vi har utvecklat många nya samarbeten, både internt och
externt. Ett exempel är projektet Kompetens inför framtiden som bidrar till ökad samverkan
med lokala företag.
• Vi förbättrade vår e-tjänst för synpunkter och gav föreningar möjlighet att lämna förslag på
hur idrottsplatser och andra lokaler kan förbättras.
• Vi reviderade riktlinjerna för våra inköp och förtydligade att vi ska ta hänsyn till både
miljömässig och social hållbarhet samt till barnkonventionen.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020
Ökad effektivitet genom nya
samverkansformer internt och externt

Ökat medarbetarengagemang
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Källor och mer information
Om du vill veta mer om Agenda 2030 kan du läsa mer här:
Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling (globalamalen.se)
Agenda 2030 för hållbar utveckling - Regeringen.se
Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet
Arbetsbok_Glokala_Sverige_2021.pdf (sharepoint.com)
Om du vill veta mer om vårt arbete och våra resultat i Katrineholms kommun kan du läsa mer
här:
Agenda 2030 | Katrineholms kommun
Årsredovisning 2020 Katrineholms kommun
Jämföraren - Kolada
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-06-04

KS/2021:210 - 452

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Stefan Jansson

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Genomförande av samråd gällande avfallsplan
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Sörmland Vatten och Avfall AB i uppdrag att
genomföra samråd kring förslag till reviderad avfallsplan med berörda i enlighet med
miljöbalken
2. Ställa ut förslag till reviderad avfallsplan för granskning under fyra veckor i enlighet med
miljöbalken
3. Genomföra samråds- och utställningsprocessen (inkluderar samrådsredogörelse).
4. Efter beslut i styrgrupp skicka framtaget förslag till ny avfallsplan för antagande i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har idag en gällande avfallsplan med giltighetstid 2018-01-01 –
2022-12-31. Arbete pågår tillsammans med Flen och Vingåkers kommun att revidera och
uppdatera nu gällande avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB är projektledare för
genomförandet och samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagande i styrgrupp och
arbetsgrupp för genomförandet. Det är kommunens ansvar att se till att det finns en
gällande och aktuell avfallsplan som är framtagen enligt de regler som finns.
För att hjälpa kommunen till en effektivare genomförandeprocess önskar Sörmland Vatten
och Avfall AB att kommunstyrelsen delegerar genomförandet av samråds- och
utställningsprocessen till Sörmland Vatten och Avfall AB.

Stefan Jansson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-06-10

Nämndadministration

KS/2020:368 - 000

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Förlängning av styrdokuments giltighetstid
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att giltighetstiden för följande styrdokument förlängs till och
med senast den 31 december 2021:


Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun



Ljusplan



Katrineholms kommuns kommunikationspolicy



Nationell IT- strategi för vård och omsorg



Övergripande kompetensförsörjningsplan



Friskvård i Katrineholms kommun



Handlingsplan mot våldsbejakande extremism



Krishanteringsplan för Katrineholms kommun



Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun



Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten, enligt
lagen om skydd mot olyckor



Policy för resor och transporter i tjänsten

Sammanfattning av ärendet
Ett flertal av kommunens styrdokument behöver förlängas då giltighetstiden för dessa löper
ut sista juni 2021. På grund av covid-19 har flertalet nämndsammanträden ställts in under
2020 och 2021 vilket gjort att beslut gällande dessa styrdokument inte har kunnat fattats.
Samtliga styrdokument som föreslås förlängas är under arbete.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 33 får kommunstyrelsen besluta om
förlängning, utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av
anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare antagits
av kommunfullmäktige.
Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till: Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Marie Sandström Koski
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Datum

Vår beteckning

2021-06-10

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2021:219 - 252

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen
Musikens Hus Akademien
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till avtal mellan Katrineholms kommun
och Föreningen Musikens Hus Akademien.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien har sedan år 1995 ett
avtal om Musikens Hus (Hantverkargatan 14, Katrineholm). Enligt avtalet är ändamålet med
Musikens Hus att betjäna kommunens musikliv och föreningen svarar bland annat för
uthyrning, tillsyn och skötsel av lokalerna.
Med gällande avtal som grund har ett förslag till nytt avtal tagits fram som ska godkännas
av kommunstyrelsen. Avtalet föreslås gälla från och med den 1 juli 2021 till och med den 31
december 2030 med möjlig förlängning med 5 år i sänder.

Ärendets handlingar


Förslag till avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus
Akademien



Avtal mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef
Beslutet skickas till: Föreningen Musikens Hus Akademien, Kommunledningsförvaltningen,
akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

AVTAL
Mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien har följande
avtal träffats:
1. Katrineholms kommun, som ägare till Musikens Hus, tomten nr 10 i kvarteret
Nejlikan, Katrineholm, svarar för byggnadens underhåll liksom kostnaden för
uppvärmning, el, va, sophämtning och den yttre skötseln, vilket inkluderar
snöröjning och sandning.
2. Föreningen svarar för tillsyn och skötsel av lokalerna. Detta omfattar städning,
inklusive fönstertvätt, och allmänna vaktmästaruppgifter.
3. Föreningen svarar också för drift och skötsel av inventarier, inklusive
utrustning i kök.
4. Parterna är överens om att ändamålet med Musikens Hus är att betjäna
kommunens musikliv.
5. Med hänvisning till punkt 4 är parterna överens om att förhyrning av lokalerna
för kurser och konferenser, liksom för andra arrangemang utanför musik- och
kulturområdet, endast får ske restriktivt och då i första hand som komplement
till de lokaler i övrigt som kommersiellt upplåts för sådana ändamål.
6. Hyressättningen av lokaler i Musikens Hus skall nivåmässigt stämma överens
med den som gäller för motsvarande kurs- och konferenslokaler i Katrineholm.
7. De intäkter som uppkommer i samband med egna arrangemang och uthyrning
tillfaller föreningen.
8. Katrineholms kommun svarar för att byggnaden inklusive inventarier och egna
musikinstrument är försäkrade. Instrument och andra föremål som ägs av
föreningen eller dess medlemmar inryms inte i kommunens försäkring om inte
detta särskilt överenskommits.
9. Ändringar i lokaler som innebär ingrepp i byggnaden får inte göras av
föreningen utan kommunens medgivande. Inte heller får föreningen vidta
andra åtgärder, exempelvis målningsarbeten, utan kommunens medgivande.
10. Detta avtal, som är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt, gäller
under tiden 1 juli 2021 till och med 31 december 2030. Avtalet ska sägas upp
senast sex månader före avtalstidens utgång. Om inte så sker förlängs avtalet
med fem år i sänder.

Katrineholm den

juni 2021

För Katrineholms kommun

För Föreningen Musikens Hus Akademien

Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Sunesson
Föreningens ordförande

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-06-07

KS/2021:216 - 232

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

John Hagberg

Handläggare e-post

0150-57880

John.Hagberg@katrineholm.se

Markanvisning, del av Lövåsen 3:1
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Katrineholms kommun och AB
Karl Hedin Bygghandel daterat 2021-06-07 samt delegerar till förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens
fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
AB Karl Hedin Bygghandel, nedan kallat Bolaget, har till Katrineholms kommun framfört
önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm.
Kommunen har genom ett markanvisningsavtal anvisat Bolaget ett område inom
kommande planområde för Lövåsen-Heden om ca 14 000 m2 som bolaget kan bebygga för
handel och lager.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att gå vidare med ett
köpeavtal när detaljplanen har vunnit laga kraft. Markanvisningsavtalet gäller till och med
2022-05-31.

Ärendets handlingar


Markanvisningsavtal inklusive bilagor, 2021-06-07

John Hagberg
Bygglovshandläggare
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Förvaltningschef
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

MARKANVISNINGSAVTAL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-06-07
Sid 1(6)

Mellan Katrineholms kommun, 212000‐0340, 641 80 Katrineholm, såsom lagfaren ägare
till fastigheten Lövåsen 3:1, nedan kallad Kommunen och AB Karl Hedin Bygghandel,
556114‐1812, nedan kallad Bolaget, träffas följande avtal.
Bakgrund/Syfte

En ny detaljplan för Lövåsen‐Heden påbörjades den 17 april 2019 i syfte att utöka
befintligt handels‐ och verksamhetsområde.
Bolaget har visat intresse för att bygga för handel m.m. inom ett område om ca 14 000
m2, se situationsplan på bilaga 2.
Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtaganden och skyldigheter i samband
med markanvisning och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.
§ 1 GILTIGHET
Detta avtals giltighet villkoras av
- Att kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut senast 2021‐06‐16 och att
beslutet vinner laga kraft.
I det fall ovanstående inte uppfylls upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägnings‐
förfarande. Parterna äger därvid inte rätt till ersättning.
§ 2 MARKANVISNING
Kommunen markanvisar för bolaget det områden inom fastigheten Katrineholm Lövåsen
3:1 som är markerat på karta, se bilaga 1. Den totala arealen uppgår till ca 14 000 m2.
Målsättning

Parternas gemensamma målsättning är att bolaget ska bebygga markanvisningsområdet
för handelsändamål m.m.
Bebyggelsen ska ske i enlighet med den kommande detaljplanens syfte och
bestämmelser, se bilaga 3.
Avtalstid

Markanvisningen gäller till och med 2022‐05‐31.
Bolagets åtagande samt tillträde till markanvisningsområdet

Under avtalstiden ska bolaget ansvara för och bekosta en förstudie, t.ex. i form av en
idéskiss om hur de tänkt utforma området. Bolaget ombesörjer idéskisser på husen,
samt förslag på en situationsplan som visar hur de tänkt utforma området.
Med detta avtal äger bolaget rätt att under avtalstiden med hjälp av sakkunnig expertis
besikta markanvisningsområdena för att utföra erforderliga undersökningar och
mätningar som exempelvis geoteknik. Marken ska återställas till ursprungligt skick ifall
undersökningarna kommer påverka områdets utformning.
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Ingen form av utfyllnad, schaktning eller påbörjande av faktiska exploateringsarbeten
tillås under avtalstiden.
Kommunens åtagande

Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller upplåta
markanvisningsområdena till annan intressent.
Kommunen förväntar sig ett eller flera förslag eller skisser från bolaget samt övrigt
material som tas fram i förstudien. Kommunen prövar sedan bolagets förslag och fattar
beslut om hur projektet ska fortsätta genom att teckna köpeavtal eller om projektet ska
avbrytas.
Allmän plats ska utformas i enlighet med detaljplanens intentioner. Kommunen ansvarar
för utbyggnad av allmän plats. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för den
allmänna VA‐verksamheten. Huvudmannen ansvarar för avsättningspunkt för VA till
fastigheterna.
§ 3 AVBRUTET PROJEKT
Avbrutet projekt ger inte bolaget rätt till ersättning och inte heller rätt till annan
markanvisning.
§ 4 DETALJPLAN
Bolaget har tagit del av plankartan för Lövåsen‐Heden, se bilaga 3.
§ 5 KÖPEAVTAL
Undertecknande av köpeavtal ska ske före avtalstidens utgång om inget annat avtalas.
Markpris

Markanvisningsavtalet omfattar en areal om ca 14 000 m2, enligt bilaga 1.
Överenskommen ersättning för markområdet uppgår till 380 kr per m2 råmark.
Tillträde

Tillträde till markanvisningsområdet för byggnation kan ske tidigast när köpeavtal har
skrivits under, köpeskillingen är betald och lagfart erhållits, om inget annat avtalas
innan.
Lantmäteriåtgärd

Markanvisningsområdet utgör en del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1.
Markanvisningsområdet ska genom lantmäteriförrättning avstyckas till enskild fastighet.
Lantmäteriförrättning ska ansökas om och bekostas av Kommunen.
I det fall bolaget önskar ytterligare avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggning
eller annan lantmäteriåtgärd inom markanvisningsområdet så ska bolaget stå för dessa
kostnader.
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Kommunala avgifter

Bolaget ska erlägga anläggningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA‐ taxa.
Bolaget ska även erlägga övriga anslutningsavgifter för t.ex. el och fjärrvärme m.m.
För kommunens hantering av bygglov och bygganmälan ska bolaget betala ersättning
enligt vid varje tidpunkt gällande bygglovstaxa.
Gatukostnad ingår i köpeskillingen för marken.
Samordning och färdigställande

Bolaget ska samråda med och få godkännande av kommunen om byggnadernas och
övriga ytors utformning i god tid innan färdigprojekteringen påbörjas.
Bolaget ska i samråd med kommunen eller den kommunen sätter i sitt ställe, ta fram
förslag på LOD‐lösningar eller fördröjningsåtgärder på enskilda tilldelade områden inom
detaljplaneorådet, vilka sedan tas med i bygglovsprocessen.
Bolaget ska färdigställa bebyggelsen senast tjugofyra (24) månader efter tillträdesdagen.
Bolaget kan framföra önskemål om förlängning med två år senast tre månader innan
avtalets utgång hos kommunen.
Nyttjande av allmän plats

Bolaget har ej rätt att nyttja allmän platsmark under byggtiden.
§ 6 TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol
med tillämpning av svensk lag.
§ 7 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får av bolaget överlåtas till annat internt dotterbolag, vilken i sådana fall
övertar bolagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Avtalet får inom 2 år ej
överlåtas till extern part utan kommunens skriftliga godkännande.
§ 8 KONTAKTPERSONER
Byte av kontaktperson ska omedelbart meddelas den andra parten.
Kommunens kontaktperson:
John Hagberg
Bolagets kontaktperson:
AnnCharlotte Wigert
Detta avtal är digitalt signerat av:
Stefan Jansson
Katrineholms kommun

Peter Wigert
AB Karl Hedin Bygghandel
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Bilaga 1

Del av Katrineholm Lövåsen 3:1, ca 14 000 m2

Comfact Signature Referensnummer: 1116246

MARKANVISNINGSAVTAL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-06-07
Sid 5(6)

Bilaga 2

Förslag på situationsplan, upprättad av Bolaget
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Bilaga 3

Plankarta, Lövåsen‐Heden
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-06-04

KS/2021:209 - 230

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Stefan Jansson

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Köpeavtal Hembygdsföreningens byggnader vid
Hembygdsgården vid Stora Djulö
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal mellan Hembygdsföreningen
och Katrineholms kommun samt delegerar till förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms hembygdsförening äger i dag byggnaderna Wermbolsstugan (nr 3),
Sandbäcksstugan (nr 5), Paviljongen (nr 6), Loftboden (nr 7) samt Friggeboden (nr 8).
Byggnaderna är belägna inom den s.k. hembygdsgården vid Stora Djulö på del av
fastigheten Djulö 2:3, ägare Katrineholms kommun, se bifogad bilaga 1.
Byggnaderna står i dag på ofri grund och upplåtelsen av hela området hembygdsgården
har reglerats i avtal sedan kommunen förvärvat fastigheten den 1 februari 1935. Nu
gällande avtal (nyttjanderätt) tecknades år 1990 (KS 53/1990) med komplettering år 1996
avseende hembygdsgårdens och därå befintliga byggnaders begagnande, underhåll och
skötsel.
1996 års avtal har kompletterats under 1997 där kommunen också upplåter med
nyttjanderätt, byggnaden smedjan (nr 12) och närliggande förrådsbyggnad (nr 13) till
föreningen.
Överenskommelser om villkorsändring avseende tredjepartsupplåtelse (Svenska
Turistföreningen) har träffats vid ett flertal tillfällen, senast år 2017 med vandrarhemmet.
Därtill har avtal om elkostnader tecknats år 2009 föranlett av utökad huvudsäkring i
samband med att den nya utställningshallen togs i drift.
Parterna har numera funnit det blandade ägandet och driften onödigt krångligt och
förhandlat om en mer renodlad skrivning och fördelning av upplåtelserna. Därför har
parterna träffat två avtal, dels detta köpeavtal, dels ett nyttjanderättsavtal.

Ärendets handlingar


Köpeavtal



Nyttjanderättsavtal



Bilaga 1 ”Beskrivning över byggnaderna vid Hembygdsgården Stora Djulö Katrineholm”

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-06-04

KS/2021:209 - 230

Förvaltningens bedömning
Hembygdsgården vid Stora Djulö är av historisk vikt för Katrineholms kommun och bidrar i
högsta grad till Katrineholms attraktivitet. Det idag delade ägandet mellan olika parter är
inte att föredra. För att säkerställa byggnadernas och områdets kulturhistoriska värde är
det en fördel att råda över hela fastigheten inklusive de byggnader som finns på området.
Det är också viktigt att det fortsatta samarbetet mellan kommunen och
Hembygdsföreningen regleras i nyttjanderättsavtal.
Stefan Jansson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Hembygdsföreningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

1(2)
KOMMUNSTYRELSEN

KÖPEAVTAL

Byggnader inom Hembygdsgården del av Djulö 2:3

Säljare

Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening,
641 80 Katrineholm

Köpare

Katrineholms kommun, 212000-0340,
641 80 Katrineholm

Bakgrund

Katrineholms hembygdsförening äger byggnaderna
Wermbolsstugan (nr 3), Sandbäcksstugan (nr 5), Paviljongen (nr 6),
Loftboden (nr 7) samt Friggeboden (nr 8). Byggnaderna är belägna
inom den s.k. hembygdsgården vid Stora Djulö på del av fastigheten
Djulö 2:3, se bilaga 1.
Byggnaderna står på ofri grund och upplåtelsen av hela området
hembygdsgården har reglerats i avtal sedan kommunen förvärvat
fastigheten den 1 februari 1935. Nu gällande avtal (nyttjanderätt)
tecknades år 1990 (KS 53/1990) med komplettering år 1996 avseende
hembygdsgårdens och därå befintliga byggnaders begagnande,
underhåll och skötsel.
År 1996 avtal har kompletterats under 1997 där kommunen också
upplåter med nyttjanderätt, byggnaden smedjan (nr 12) och
närliggande förrådsbyggnad (nr 13) till föreningen.
Överenskommelser om villkorsändring avseende
tredjepartsupplåtelse (Svenska Turistföreningen) har träffats vid ett
flertal tillfällen, senast år 2017 med vandrarhemmet.
Därtill har avtal om elkostnader tecknats år 2009 föranlett av utökad
huvudsäkring i samband med att den nya utställningshallen togs i
drift.
Parterna har numera funnit det blandade ägandet och driften
onödigt krångligt och förhandlat om en mer renodlad skrivning och
fördelning av upplåtelserna. Därför har parterna träffat två avtal, dels
detta köpeavtal, dels ett upplåtelseavtal.

2(2)
Objekt

Säljaren överlåter och försäljer till köparen byggnaderna
Wermbolsstugan (nr 3), Sandbäcksstugan (nr 5), Paviljongen (nr 6),
Loftboden (nr 7) samt Friggeboden (nr 8). Byggnaderna är belägna
inom det s.k. hembygdsgården belägen vid Stora Djulö på fastigheten
Djulö 2:3, se bifogad karta samt bilaga 1.

Byggnaderna säljes i befintligt skick och köparen har beretts
tillfälle att besikta byggnaden.

Äganderättens övergång Byggnaderna övergår i köparens ägo när kommunstyrelsen godkänt
detta avtal.
Köpeskilling

Köpeskilling:
En kronor (1:-)

Köpeskillingens
erläggande

Köpeskillingen är erlagd.

Utgifter och
inkomster

Säljaren skall betala skatter och andra avgifter som utgår på grund
av egendomsinnehavet i den mån de belöper på tiden intill
tillträdesdagen.
Från och med nämnda dag åvilar betalningsskyldigheten i detta
hänseende köparen, som äger åtnjuta all avkastning av byggnaden
från och med tillträdesdagen.

Detta avtal har upprättats i 2 exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Katrineholm 2021-06-07
För Katrineholms kommun

……………………………………………
Stefan Jansson

För Katrineholms hembygdsförening

………................................................................

……………………………………………………….

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nyttjanderättsavtal
Parter
Mellan och Katrineholms kommun (Kommunen) och Katrineholm Stora Malms
Hembygdsförening, 818500-5736 träffas följande nyttjanderättsavtal

Bakgrund
Katrineholms hembygdsförening äger byggnaderna Wermbolsstugan (nr 3),
Sandbäcksstugan (nr 5), Paviljongen (nr 6), Loftboden (nr 7) samt Friggeboden (nr 8).
Byggnaderna är belägna inom det s.k. hembygdsgården belägen vid Stora Djulö på
fastigheten Djulö 2:3, se bifogad karta.
Byggnaderna står på ofri grund och upplåtelsen av hela området hembygdsgården har
reglerats i avtal sedan kommunen förvärvat fastigheten den1 februari 1935. Nu gällande
avtal (nyttjanderätt) tecknades år 1990 med komplettering år 1996 avseende
hembygdsgårdens och därå befintliga byggnaders begagnande, underhåll och skötsel.
1996 års avtal har kompletterats år 1997 där kommunen upplåter med nyttjanderätt,
byggnaden smedjan och närliggande förrådsbyggnad till föreningen.
Överenskommelser om villkorsändring avseende tredjepartsupplåtelse (Svenska
Turistföreningen) har träffats vid ett flertal tillfällen, senast år 2007.
Därtill har avtal om elkostnader tecknats år 2009 föranlett av utökad huvudsäkring i
samband med att den nya utställningshallen togs i drift.
Parterna har numera funnit det blandade ägandet och driften onödigt krångligt och
förhandlat om en mer renodlad skrivning och fördelning av upplåtelserna. Därför har
parterna träffat två avtal, dels detta avtal, dels ett köpeavtal. Köpeavtalet innebär att
samtliga byggnader inom hembygdsgården blir ägda av Katrineholms kommun.
Katrineholms hembygdsförening bytte namn år 2003 till Katrineholm Stora Malms
hembygdsförening.

Förutsättningar
Detta avtal ersätter i sin helhet samtliga tidigare avtal mellan kommunen och föreningen
avseende Djulöområdet med undantag för nedanstående hänvisningar.
Parterna hänvisar, liksom i tidigare avtal till 13 § i det köpekontrakt av den 1 februari 1935
varigenom staden av Karin Wettergren förvärvade bl.a. Djulö Stora 1:1. Därtill erinrar om
att 14 § i föreningens stadgar, som i denna del inte kan ändras, föreskriver att föreningens
samtliga tillgångar skall överlämnas till kommunen om föreningen upplöses.
Kommunen upplåter till föreningen byggnaderna nummer 1, 2, 3, 9, 10, 12 13 och 14.
Markområdet enligt bilagd karta disponeras gemensamt med kommunen.
Upplåtelsen gäller för tiden 2021-07-01 – 2026-06-30 och förlänges med fem år i sänder om
uppsägning ej sker sex månader före avtalstidens utgång.

Drift, underhåll och försäkring
Förbrukningsavgifter såsom el, VA m.m. som ankommer på upplåtna byggnader skall
betalas av föreningen.
Lösöret försäkras av föreningen
Inre underhåll, såsom mindre målningsarbeten, städning, fönstertvätt mm sköts av
föreningen.

Nyttjanderätt
Föreningen förbinder sig att som hittills använda byggnaderna som hembygdsgård.
Föreningen får inte utan medgivande använda området för servering mot avgift på sådant
sätt att det otillbörligt inkräktar på servering som kan bedrivas vid Djulö camping eller
Corps de Logiet (Stora huset) vid Djulö.
Föreningen åtager sig att i det fall kommunen så önskar, upplåta del av byggnad nr. 13
samt lämpligt markområde för teater- och musikevenemang.

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
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....................................................................................................

Kommunledningsförvaltningen

Karin Österman Sundell
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Datum

Vår beteckning

2021-06-15

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2019:19 - 111

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 16

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande av ledamot och tillika ordförande, val av
ledamot och tillika ordförande samt val av ersättare i
personalutskottet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot och tillika ordförande i
personalutskottet från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunstyrelsen väljer Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika ordförande i
personalutskottet från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.
3. Kommunstyrelsen väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ersättare i personalutskottet
från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johan Söderberg (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
och tillika ordförande i personalutskottet från och med den 1 juli 2021. Socialdemokraterna
nominerar nu ersättare Ulrica Truedsson (S) till ny ledamot och tillika ordförande och
Marie-Louise Karlsson (S) som ny ersättare i personalutskottet.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Johan Söderberg
Ulrica Truedsson
Marie-Louise Karlsson
Personalutskottet
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2021-06-15

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2019:18 - 111

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 16

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot i folkhälsoutskottet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot i folkhälsoutskottet från
och med den 1 juli 2021.
2. Kommunstyrelsen väljer XX som ny ledamot i folkhälsoutskottet från och med 1 juli
2021 till och med 31 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Johan Söderberg (S) har skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
och tillika ordförande i folkhälsoutskottet från och med den 1 juli 2021.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Johan Söderberg
Folkhälsoutskottet
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2021-06-15

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2019:6 - 111

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 16

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i
pensionärsrådet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika ordförande i
pensionärsrådet från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunstyrelsen väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ledamot och tillika ordförande i
pensionärsrådet från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Truedsson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
och tillika ordförande i pensionärsrådet från den 1 juli 2021. Socialdemokraterna nominerar
nu Marie-Louise Karlsson (S) som ny ledamot och tillika ordförande i pensionärsrådet.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
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-

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Sweden Grand Prix 2021 - Oppunda Jaktskyttebana
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Oppunda Jaktskytteklubb till Sweden Grand Prix.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning över
hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 38)
Dnr KS/2021:150-045
Bidrag till Enduro SM 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 45 000 kronor till Katrineholms MCC till Enduro SM 2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning över
hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 73)
Dnr KS/2021:192-045
Bidrag till pjäsen Innan det är försent
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 45 000 kronor till Kulturföreningen DuD till pjäsen Innan det är för sent.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 74)
Dnr KS/2021:196-045
Bidrag till stipendium Musikens Hus Akademien
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Musikens Hus Akademien för stipendium.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 § 76)
Dnr KS/2021:197-045
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Bidrag till inköp av konst till Vintersalongen 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till kulturförvaltningen för inköp av konst till Vintersalongen
2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska en skriftlig redovisning över hur bidraget har använts
skickas in till kommunledningsförvaltningen. (KS Del/2021 § 77)
Dnr KS/2021:198-045
Ansökan om bidrag till musik på kommunens äldreboenden
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå Festival för
mognas ansökan om bidrag till musikturné under 2021. Detta med motiveringen att
sökanden, på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020 § 157, beviljades
200 000 kronor vilka medges användas till kulturevenemang inom vård- och
omsorgsförvaltningen under 2021. Disponeringen av bidraget ska ske i samverkan med
förvaltningsledningen. (KS Del/2021 § 78)
Dnr KS/2021:199-045
Bidrag till Mångkulturell festival 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till DuD till Mångkulturell festival 2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning över
hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 75)
Dnr KS/2021:203-045
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Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2021-05-12.
Hnr 2021:1233
Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från direktionens
sammanträde 2021-05-26, DIR § 14/2021 – Revisionsrapport från PwC angående
årsredovisning 2020.
Hnr 2021:1314
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde
2021-06-01, § 123/21 - Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik 2022.
Hnr 2021:1351
Plus katrineholm AB har översänt protokoll från årsstämman 2021-05-26.
Hnr 2021:1343
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen har översänt Södermanlands läns författningssamling 04FS 2021:7.
Hnr 2021:1299
Remiss
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över
remiss - Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för
artificiell intelligens.
Dnr 2021:193-009

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

