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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2018-01-04   
 

 
 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2018-01-15 kl. 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

 
 Ärende Beteckning  

     
1. Utdelning av hedersgåvor   

2. Allmänhetens fråga KS/2018:12 3 

3. Protokolljustering   

4. Sammanträdets laga tillkomst   

5. Entledigande från uppdraget som 
Överförmyndare 

KS/2017:592 5 

6. Val av ersättare i kommunstyrelsen KS/2017:549 6 

7. Val av ersättare i bygg- och miljönämnden KS/2018:14 7 

8. Val av ledamot i Katrineholm Vatten och 
Avfall AB 

KS/2017:395 8 

9. Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 mfl KS/2017:303 9 

10. Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten 
Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun 

KS/2017:352 29 

11. Återrapportering - Översyn av samverkan i 
gemensam nämnd med förslag till 
organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter 

KS/2017:419 47 

12. Godkännande av Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om 
justering av priser för Movingo 

KS/2017:571 63 

13. Svar på motion om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom 
äldreomsorgen 

KS/2017:319 75 

14. Svar på motion om hälsovård på arbetstid KS/2017:420 81 

15. Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus 

KS/2017:422, 
KS/2017:486 

89 

16. Svar på motion om förströelsefond KS/2017:345 95 
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2018-01-04   
 
 Ärende Beteckning  

17. Svar på motion om införande av Huskurage KS/2017:249 104 

18. (NY) Motion om praktik för ungdomar inom 
vård- och omsorg 

KS/2018:10 111 

    
Torgerd Jansson  Marie Sandström Koski 
Ordförande   Sekreterare 
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Riksväg 56 skall byggas om till en så kallad 2+Lvägvilket är bra 6är den motor6hiiuna trafi
säkerheten därvid, dock ej för gående, cyklister och mopedister som enligt nu liggande förslag från
Trafikverket hänvisas till väggrenen som är 75cm till 90cm bred från Äs vägskäl mot Hjälmaresund.

Noteras bör göras att huvudmannaansvaret ligger på Trafikverket i dessa ombyggnader dock med
stor lyhördhet till kommunens synpunkter och jag finner inget exempel där trafikverket bortsett från
kommunstyrelsens sakliga önskemå1.

observera att det heller inga busshållplatser finns inplanerade i förslaget och fartbegränsningarna
ökas markant.

Lägg detta till att Socialdemokraterna på riksnivå lagt ett mycket bra förslag om att om möjligt föra
upp Julita gård på UNESCos världsarvslista vilket kommer främja turistnäringen mycket om så nu blir
fallet, men då även trafikbelastningen.

Vi har även andra verksamheter som kommer öka trafiken på riksväg 56 så som hönserier av
kolossalformat med stor ökning av den tunga trafiken, vilket även det är bra för syselsättning och
företagande men som skrivet det ökar trafikbelastningen.

Dessa förändringar och planerade byggen och mycket mer är inte rapporterade till Trafikverket och
således ej heller med i deras riskannalys enligt förfrågan per telefon.

Vi skall även reflektera över att det finns en kampingplats mitt i Hjälmaresund som visserligen ligger i

Eskilstuna kommun men med ökad turism blir även det en ökning av trafiken på riksväg 56 belägen i

Katrineholms kommun, detta inte minst på grund av Julita gård och vår förhoppning om Unesco.
över Hjälmaresundsbron finns inte ens de 75 till 90 cm utan gående och cyklister får där nyttja
körbanan, vilket blir en spännande övergång då trafiken under mer än tre mil från Katrineholm kört
fort och fartblindheten kan ha slagit till.

Allternativa vägar för gående, cyklister och mopedister finns ej på hela sträckan och bussförbindelser
saknas och vi får inte glömma att en ombyggnad av detta slag ligger fast i kanske mer än 50år och
skall vi enligt kommunens målsättning bli fler invånare i kommunen så blir knappast trafiken mindre
under samma period.

Mer information finns på https://www.trafikverket.se/ sökord ,, Äs stora sundby,,

Det finns mycket mer att skriva om detta men om vi nu kan vara enade om att det knappast är säkert
att vistas på den 75 till 90cm breda väggrenen som Trafikverket avser så som gång och cykelbana och
att trafikverkets nu liggande förslag INTE är det säkraste för gående, cyklister och mopedister med
liggande förslag så blir min fråga:

Morten Källström sid 1
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Med borgarförslag/Almä n hetens fråga Katrineholm 8lt2-20L7

Fråga:

Hur har Katrineholms kommunstyrelse tänkt tillgodose trafiksäkerheten för våra yngre, äldre och
andra som av skilda orsaker är utan möjlighet att ta bilen i en levande landsbygd där avskilda körfällt
saknas i den nu liggande plan för gående, cyklister och mopedister från den tunga motortrafiken.

Frågeställarens förslag på lösning:

Bygg den avskilda cykelbana för gående, cyklister och mopedister som enligt uttalande på
samrådsmöte 9/77-2OL6 skulle kosta ca 30 miljoner kronor, vilket i sammanhanget får ses som en
mycket god investering för säkerheten och framkomligheten och utslagen på 50 år så blir det en
mycket blygsam investering.

Frågeställare

Morten Källström

0738792173

Morten Källström sid 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-12-28 KS/2017:592 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige 

Entledigande från uppdraget som Överförmyndare 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) från uppdraget som 
Överförmyndare.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 2017-12-28 begärt att få bli entledigad 
från uppdraget som Överförmyndare i Katrineholms kommun. 

 

Emma Fälth 
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Joakim Truedsson
Löneenheten
Troman
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-12-21  KS/2017:549 - 111  
Kommunstyrelsens kansli    
 
Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Emma Fälth    
   
 Kommunfullmäktige 

 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Camilla Hermansson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen och 
nominerar nu Camilla Hermansson (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
 
  
Emma Fälth 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Camilla Hermansson 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15   

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-01-03 KS/2018:14 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Britt Gustafsson (SD) till ersättare i bygg- och 
miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och 
nominerar nu Britt Gustafsson (SD) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Britt Gustafsson
Bygg- och miljönämnden
Löneenheten
Troman
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-12-21  KS/2017:395 - 111  
Kommunstyrelsens kansli    
 
Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Emma Fälth    
   
 Kommunfullmäktige 

 
 
Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Camilla Hermansson (SD) till ny ledamot i Katrineholm 
Vatten och Avfall AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har en vakant plats som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall 
AB och nominerar nu Camilla Hermansson (SD) till ledamot i Katrineholm Vatten och 
Avfall AB. 
 
 
 
  
Emma Fälth  
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Camilla Hermansson 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Löneenheten 
Troman 
Lex  
Akten 
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15   

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se  
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

§ 251

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 mfl (KS/2017:303)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för fastigheten Havsörnen 
21 m fl, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl i Katrineholms kommun har 
upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, 
flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm. 

Planområdet är sedan 1972 planlagt för bostäder i form av radhus och en mindre del 
för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa bebyggelsen till 
platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad bebyggelse, behöver en ny 
detaljplan tas fram.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars till 16 april 2017 och för 
granskning under perioden 24 maj till 14 juni 2017. Planförfarandet handläggs enligt 
reglerna för standardförfarande. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 §129. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande samt att godkänna 
detaljplanen och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 129
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-17
 Granskningsutlåtande
 Planbeskrivning
 Plankarta

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Göran 
Dahlström (S), Nicklas Adamsson (MP), Gunnar Ljungqvist (S), Sten Holmgren (C) 
samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-12-07 KS/2017:303 - 212 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl, Katrineholms 
kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
fastigheten Havsörnen 21 m fl, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl i Katrineholms kommun har 
upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, 
flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm. 

Planområdet är sedan 1972 planlagt för bostäder i form av radhus och en mindre del 
för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa bebyggelsen till 
platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad bebyggelse, behöver en ny 
detaljplan tas fram.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars till 16 april 2017 och för 
granskning under perioden 24 maj till 14 juni 2017. Planförfarandet handläggs enligt 
reglerna för standardförfarande. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 §129. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande samt att godkänna 
detaljplanen och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 129
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-17
 Granskningsutlåtande
 Planbeskrivning
 Plankarta
 
Emma Fälth 
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
1  

 Sammanträdesdatum   

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-12-06    
 

 
 
BMN §129  PLAN.2016.12  
 

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl, 
Katrineholms kommun  

 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande, daterad 16 november 2017. 
 
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplanen för fastigheten 
Havsörnen 21 m fl och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Sanna 
Cronhielm (MP) och Maria Brantö (C). 

Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna har 
beaktats i planförslaget och att planförslaget kan antas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, 
flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm. 
Planområdet är sedan 1972 redan planlagt för bostäder i form av radhus och en 
mindre del för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa 
bebyggelsen till platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad 
bebyggelse, behöver en ny detaljplan tas fram.  

 

Ärendets handlingar 
Tjänsteutlåtande 
Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta  

 
______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-11-17   PLAN.2016.12  
 
Vår handläggare 

Therese Lindgren  Bygg- och miljönämnden 
Planarkitekt,     Katrineholms kommun 
 

 

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl, 
Katrineholms kommun 
 

Förslag till beslut  
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande, daterad 16 november 2017 
 
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplanen för fastigheten 
Havsörnen 21 m fl och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för 
antagande 

Motivering  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna har 
beaktats i planförslaget och att planförslaget kan antas. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, 
flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm. 
Planområdet är sedan 1972 redan planlagt för bostäder i form av radhus och en 
mindre del för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa 
bebyggelsen till platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad 
bebyggelse, behöver en ny detaljplan tas fram.  

Bakgrund 
Syftet är att upprätta en ny detaljplan för att skapa möjligheter för nya bostäder 
i Laggarhult. 

Ärendebeskrivning och beredning 
Planförslaget har varit utskickat på samråd under tidsperioden 16 mars - 16 
april 2017. Totalt inkom 15 yttranden varav tre utan erinran mot förslaget. 
Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som 
gjorts i planen efter samråd finns sammanfattade i samrådsredogörelsen, 
daterad 17 maj 2017.  
 
Därefter var planförslaget ute på granskning mellan 24 maj - 14 juni 2017. 
Totalt inkom 6 yttranden varav 2 utan erinran mot förslaget. Efter 
granskningen har en arkeologisk förundersökning genomförts i planområdet på 
Länsstyrelsens inrådan då det framkommit att det i området finns 
oregistererade fornlämningar.  
 
 

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

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

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

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-11-17   PLAN.2016.12  
 

Därefter har några mindre, redaktionella ändringar gjorts i plankarta och i 
planbeskrivning har det lagts till ett stycke som beskriver hur fornlämningarna 
ska hanteras innan byggnation kan ske.  

Beslutsunderlag: 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande   

Beslutsmottagare: 
  Länsstyrelsen 
  Lantmäteriet 
  Enligt sändlistor 

________________ 

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

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
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   Antagandehandling 1(2) 
 
 
Dnr Plan.2016.12 
PBL 2010:900   
 
 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
 
 
 
tillhörande 
Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.  
Katrineholms kommun  
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-11-16 
 
 
GRANSKNINGENS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utställd för granskning under tiden 24 maj till 14 juni 2017. Handlingarna har funnits 
tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida. 

 
Granskningen har varit annonserad i Katrineholms-Kuriren den 2 maj 2017. 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden inkom totalt 6 yttranden, varav 2 utan erinran. Inkomna yttranden har 
sammanfattats och kommenteras av kommunen nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

1. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. Länsstyrelsen gör dock 
följande tillägg då information som tyder på att icke registrerad fornlämning finnas i området, 
”tillståndsprövning krävs för ingrepp i fornlämning/fornlämningsområde enl. 2 kap 12 § 
kulturmiljölagen (1988:950)”. Före exploatering skall området/områdena grävas ut och 
området/områdena skall hägnas in och skyddas enligt anvisning av arkeolog. 

2. Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget 

3. Sörmlands vatten och Avfall AB påpekade att texten avtalsområde under Teknisk försörjning skall 
ändras till verksamhetsområde. De efterfrågar en VA utredning som visar om området kan lösas med 
självfall.                                                                                                     
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: texten under Teknisk försörjning har rättats samt 
kompletterats med följande ”Ny VA utredning inför ändringen av planen har inte gjorts. Området är 
redan planlagt för bostäder (radhus) på det kuperade området. Utökning av planområdet är inom det 
högre belägna området och området i den brantare sluttningen i söder mot gamla livsmedelsbutiken 
(Havsörnen 1) har undantagits för bostäder och föreslås som naturmark. Behov av eventuell ny VA-
utredning med hänsyn till ändrad bebyggelse från radhus till övervägande flerfamiljshus beaktas i 
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  Antagandehandling 2(2) 

projekteringen av infrastrukturen för området. Förutsättningar för en VA anläggning med ev. självfall är 
med detta planförslag inte ändrat från den ursprungliga planen.” 

4. Fastighetsägaren till Stjärtmesen 19 (Bo Karlsson) hävdar att området berörs av fast fornlämning 
enligt kulturmiljölagen och anser att en antikvarisk undersökning borde vara nödvändig innan 
exploatering av området.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Förundersökning och arkeologisk utgrävning är 
planerad att utföras under vintern-våren 2017-2018. Art av fornlämning kommer då att fastställas. 

5. Fastighetsägaren till Duvslaget 2  (Carina Eriksson) vill att grönområdet ska bevaras. Hon är orolig 
för att sprängningar i området ska skada intilliggande fastigheter. Hon oroas dessutom över ökad 
biltrafik i området med hänsyn till bland annat mängden barn i området.                                                 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Området är redan planlagt för radhus. Att området inte 
redan är bebyggt beror på att intressenter saknats och marken har således lämnats som 
blandskog/naturmark utan utbyggnad av infrastruktur och upprättade fastighetsförättningar. 
Trafikmiljöns utformning kan påverkas av nyetablering av bostäder. Det är dock endast ca 60 nya 
bostäder som kan tillskapas vilket i trafiksammanhang är relativt få. Ökningen bedöms därmed inte 
innebära någon avsevärd förändring för trafikmiljön. 

6. Villaägarna Västra Sörmland ser fördelar med det nya planförslaget jämfört med gällande och har 
inget att erinra mot planförslaget 

 
 
ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 
Följande ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande: 
 
Planbeskrivning 
 

• Komplettering med information om att icke registrerade fornlämningar finns i området samt vilka 
åtgärder som behöver vidtas före exploatering kan ske. Skiss på fornlämningsområdena 
redovisas. 

• Det har lagts till text avseende att ny VA-utredning inte genomförts inför ändringen av planen och 
att behov av eventuell ny VA-utredning med hänsyn till ändrad bebyggelse beaktas i 
projekteringen av infrastrukturen för området. Förutsättningar för en VA-anläggning med ev. 
självfall är med detta planförslag inte ändrat från den ursprungliga planen. 

 
Plankarta 

• Har kompletterats med koordinater och koordinatkryss 
       
 
Medverkande tjänstepersoner 
Sara Eresund, planarkitekt 
 
Maria Axberg-Fagerlind 
Byggnadsingenjör SBR 
Kiark byggkonsult 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 16 november 2017 
 
 
 
 
Therese Lindgren   Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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Dnr Plan.2016.12   
PBL 2010:900 
 

 
PLANBESKRIVNING    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
tillhörande  

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.  
Katrineholms kommun  
 
 
ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun 2017-11-13  
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PLANHANDLINGAR 
Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser (A2-format) 
Illustrationskarta skala 1:1000 (A2 format) 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Behovsbedömning  
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, flerfamiljshus och enbostadshus inom 
stadsdelen Laggarhult i Katrineholm. Planområdet är sedan 1972 redan planlagt för bostäder i form av 
radhus och en mindre del för handel samt en mindre del ligger på parkmark. För att anpassa bebyggelsen 
till platsen på ett bättre sätt, samt skapa en mer varierad bebyggelse, ska en ny detaljplan tas fram. 
 
PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i stadsdelen Laggarhult i den östra delen av Katrineholm, ca 3 km från centrum. 
Området omfattar fastigheterna Havsörnen 21 och del av Sandbäcken 3:1. Planområdet avgränsas av 
Ringvägen i söder, Malinbodavägen i väst, samt befintliga bostadsfastigheter längs Malinbodavägen och 
Jaktstigen i norr och öst. Planområdet omfattar cirka 3 hektar (30000 m2) mark. 
 

 
Avgränsning av planområdet 
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Markägoförhållanden 
Fastigheten Havsörnen 21 är privatägd och Sandbäcken 3:1 ägs av Katrineholms kommun.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunala beslut 
Beslut om planläggning av Havsörnen 21 m.fl. gavs av byggnadsnämnden den 29 september 2016.  
 
Översiktsplan 
Planområdet är i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, antagen november 2014, 
utpekat som grönyta där enstaka bebyggelse kan förekomma samt en mindre del ligger inom område för 
befintlig bebyggelse där komplettering kan ske. Översiktsplanens föreslagna markanvändning frångås 
med hänvisning till att området redan är detaljplanelagt för bostäder. En ny detaljplan för området uppfyller 
översiktsplanens strategier om blandad bebyggelse. Laggarhult domineras idag av villor/enbostadshus 
och en ny detaljplan kan möjliggöra att området kompletteras med en annan typ av bostäder. 
 
Detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan 699 (laga kraft 1973-03-27). Planen har ingen genomförandetid kvar. 
Gällande bestämmelser för aktuellt område är ”BSr” – Område för bostadsändamål, radhus, ”H” – Område 
för handelsändamål och ”Park eller plantering”. Bebyggelsen får uppföras i en våning. Minsta tomtarea är 
300 m2 och högst hälften av tomten får bebyggas. Tvärs över området finns ett så kallat ”u-område”, dvs. 
mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  
 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan för området 
 
Riksintresse 
Planområdet berör inga riksintressen. 
 
Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande bedöms inte innebära någon 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Planen 
bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11,12 §§ behöver genomföras.  
 
Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens bedömning och 
har inget att tillföra utöver de aspekter som har identifierats i behovsbedömningen.  

18



  Antagandehandling 4(12) 

 
FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation 
Aktuellt planområde har varit planlagt för bostäder sedan gällande detaljplan upprättades 1973. Området 
har dock aldrig byggts ut utan består idag av ett skogsparti med både löv- och barrträd. I den norra delen 
av planområdet finns fyra ekar som markerar en entré till området. Väster om ekarna finns en pulkabacke. 
Området är relativt kuperat med en höjdpunkt i mitten av området. Inom planområdet finns en höjdskillnad 
på ca 9 meter mellan den högsta och lägsta punkten.   
 

          
Ekträden inom planområdet (längst bort i bild)                         Stig genom området 
 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns en nerlagd matbutik men är i övrigt obebyggt. Befintlig bebyggelse runt 
planområdet består främst av villor/enfamiljshus från 1960- till 70-talet. Utformningen varierar men de 
flesta husen i omgivningen har ljusa tegelfasader. Bebyggelsen är uppförd i en eller två våningar med 
flacka tak.  
 

         
Villor öster om planområdet                                           Villor söder om planområdet 
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Villor väster om planområdet                         Villor norr om planområdet 
 
Gator, trafik och parkering 
Planområdet ansluter till Ringvägen i söder som ansluter vidare till Eriksbergsvägen i sydöst. 
Rekommenderad hastighet på Ringvägen är 30 km/h.  
 
Befintlig parkering finns utanför den nerlagda matbutiken.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Befintliga gång- och cykelvägar finns längs med Ringvägen och Malinbodavägen. Det finns även en gång- 
och cykelväg i den norra delen av planområdet inom parkmarken.  
 
Kollektivtrafik 
Sörmlandstrafiken trafikerar området (linje 1 Laggarhult - Resecentrum - Sporthallen - Värmbol) och 
busshållplats finns i direkt anslutning till planområdet (hållplats Malinbodavägen). Linje 1 har 
halvtimmestrafik under större delen av året och resandet i Katrineholm är till stor del koncentrerat till 
denna linje med drygt 1000 påstigningar en normal vardag. 
 
Service 
Planområdet ligger inom tre kilometer från Katrineholms centrum med tillgång till både kommersiell och 
offentlig service. 
 
Fornlämningar 
Information om icke registrerad fornlämning/ar inom planområdet har kommit tillhanda under planarbetet.  
Exploatering i planområdet kräver sannolikt tillståndsprövning inför ingrepp i fornlämning och /eller 
fornlämningsområde enl. 2 kap 12§ kulturmiljölagen (1988:950). Ansökan skickas till Länsstyrelsen. 
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Före byggnation inom fornlämningsområdena skall arkeologisk utgrävning göras. Områdena skall under 
utgrävningen hållas inhägnade och skyddade enligt anvisning från arkeolog. 
 
Förorenad mark 
Inom planområdet finns ingen kännedom om förorenad mark. 
 
Geotekniska förutsättningar 
Någon geoteknisk undersökning av områdets grundförhållanden har inte genomförts. 
 
Markradon 
Enligt underlag från Sverige Geologiska Undersökning (SGU) klassas marken inom planområdet som 
normalradonmark.  
 
 
FÖRÄNDRINGAR 
Bostäder      
Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av cirka 60 bostäder utformade både som 
villor, radhus, parhus och flerfamiljshus (loftgångshus). Lägenheterna fördelas på 4 i villor, 10 i radhus, 4 i 
parhus och 40 i flerfamiljshus. 

 
Illustration av planförslaget 
 
I illustrationen ovan visas placering och möjlig utformning av bostäderna. Villor (markerade med grön färg) 
föreslås i den östra delen av planområdet. Nordväst om villorna föreslås 4 lägenheter i parhus (markerade 
med ljusgul färg) med lägenheter på 3 eller 4 rok. Resterande hus runt vägslingan föreslås utformas som 
loftgångshus där husen markerade med orange färg är något större (4 st lgh med 4 rok i vardera huset) än 
husen markerade med mörkgul färg (4 st lgh 3 rok i vardera huset) . I den västra delen av planområdet 
föreslås 10 lägenheter i radhus (markerade med brun färg) fördelade på 3 st tvåor och 2 st treor i vardera 
huslänga. Blå färg i illustrationen markerar komplementbyggnader (förråd och carport).  
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Stadsbild och hushöjder 
Nya bostadshus tillkommer på en yta som i dagsläget är obebyggd med undantag av den nerlagda 
matbutiken. Den omgivande bebyggelsen varierar mellan 1 och 2 våningar, det är därför viktigt att 
nytillkommande byggnation anpassas till detta. I detaljplanen regleras tillåtna hushöjder med totalhöjd, 
dvs. byggnadsverkets hela höjd från markens medelnivå till högsta punkten, skorsten ska dock inte tas 
med i beräkningen. Tillåten totalhöjd föreslås bli 6 meter för villorna, 7 meter för parhusen, 8 meter för 
flerfamiljshusen och 5 meter för radhusen. Totalhöjden 6 m för villorna öppnar upp för en varierad 
arkitektonisk utformning anpassad till modern design och för möjlighet att inreda ett andra våningsplan 
utan att för den skull bli höga och dominerande över intilliggande befintliga villor. 
 
Utformning 
Rad-, par- och flerfamiljshus ska placeras i gräns mot zon för förgårdsmark mot huvudgata. I övrigt tillåter 
detaljplanen en relativt fri placering av nytillkommande byggnader, hänsyn måste dock tas till gällande 
brandskyddsföreskrifter varpå friliggande huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns mot granntomt. Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns 
mot granne alternativt sammanbyggas i gränsen. Minsta fastighetsstorlek för friliggande enbostadshus är 
800 m2. Källare får ej anläggas inom området.  
 
För villorna regleras högsta tillåtna byggnadsarea (arean byggnaden upptar på marken) till 190 m2 per 
huvudbyggnad plus 60 m2 för komplementbyggnader.  
 
Omkringliggande bebyggelse har en stor variation i utformningen med både trä- och tegelfasader. Detta 
medför att det inte kommer ställas några speciella krav på utseende för nytillkommande byggnader inom 
planområdet. Med anledning av detta har det tagits fram ett förslag på möjliga hustyper som varierar både 
i utformning och storleksmässigt. För flerbostadshusen regleras den totala byggnadsarean till 3050 m2 för 
huvudbyggnader plus 370 m2 för komplementbyggnader. Dessa 3050 m2 fördelas på 1200 m2 inom 
vägslingan och 1850 m2 runt vägslingan. Det föreslås två olika typhus, båda med vardera 4 lägenheter, 
dels en lite större variant på 302 m2 (byggnadsarea) och dels en lite mindre variant på 242 m2 
(byggnadsarea). Fasad till byggnader föreslås i blandat material med en kombination av tegel och trä.  

          
Förslag utformning av flerbostadshus på 242 m2                        Förslag utformning av flerbostadshus på 302 m2 

 
Parhusen ges en total byggnadsarea på 350 m2 för huvudbyggnader plus 40 m2 för 
komplementbyggnader. Föreslagna hus är 148 m2 styck och föreslås utformas med träfasad. 

 
Förslag utformning av parhus  
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Högsta tillåtna byggnadsarea för radhusen är 420 m2 för huvudbyggnad och 100 m2 för 
komplementbyggnader inom respektive område. Föreslagna hus är 399 m2 styck och föreslås utformas 
med tegelfasad.  
 

 
Förslag utformning av radhus 

          
Illustration av möjlig utformning med parhusen närmast i bild               Illustration av möjlig utformningen av radhusen 
och de två olika varianterna av flerbostadshusen bakom 
 
Detaljplanen och byggrätten utformas så att möjlighet finns för viss utveckling/omformning av föreslagna 
hustyper efter kundefterfrågan och eventuella nya normregler gällande bostadsutformning. 
 
Tillgänglighet 
Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar 
gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga. 
Samtliga lägenheter kommer därmed uppfylla tillgänglighetskravet, bortsett från att lägenheterna på andra 
våningen i flerbostadshusen nås via trappor. Detaljplanen möjliggör dock att hiss kan byggas till.  
 
Natur, park och rekreation 
Området har en karaktär av skogslandskap med flera stora träd. Ambitionen är att denna karaktär ska 
bevaras så långt som möjligt även då området bebyggs. Avverkning av träd kommer dock vara nödvändig 
för att uppföra planerade bostäder och gator. Det är dock viktigt att poängtera att området har varit 
planlagt för bostäder sedan länge men aldrig har byggts ut enligt gällande detaljplan och att det bara är en 
liten del av området där parkmark övergår till kvartersmark. I den norra delen av planområdet finns fyra 
ädellövträd som tillsammans markerar en entré till området, dessa träd skyddas i detaljplanen och får 
således inte avverkas/fällas.  
 
Den befintliga pulkabacken vid ädellövträden kommer vara möjlig att behålla i planförslaget då marken 
planläggs som natur. Det kommer dock behövas en vall eller liknande längst ner för att barn inte ska 
riskera att åka in på lokalgatan som planeras där.  
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Pulkabacken med planerade flerbostadshus bakom 
 
Gator och trafik 
Planområdet ansluts till Ringvägen i söder via två lokalgator. Vägslingan i den östra delen görs 4 meter 
bred och planeras vara enkelriktad, färdriktning vänstervarv. Detaljplanen möjliggör att ca 60 nya bostäder 
kan uppföras vilket i sammanhanget är relativt få. Detta tillskott bedöms därmed ej medföra någon 
avsevärd förändring på den befintliga trafikmiljön. Området är dessutom beläget i direkt anslutning till 
befintligt kollektivtrafikstråk vilket gör detta till ett attraktivt alternativ till bilresor.  
 
Parkering och utfart 
Parkering till bostäder ska ske inom kvartersmark. Parkeringskvoten är 1 parkeringsplats per bostad för 
flerbostadshusen plus, minst 1 besöksparkeringsplats per flerbostadshus. På illustrationen nedan visas 
möjliga placeringar av parkeringsplatser för boende (röd bil) och besökare (blå bil). 

 
 
Illustration av den östra delen av planförslaget 
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Detaljplanen anger utfartsförbud i planområdesgränsen mot Ringvägen med undantag av planerade 
lokalgator samt den planerade tekniska anläggningen vid radhusen i väst.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Befintlig gång- och cykelbana i planområdets norra del bevaras vid exploatering av området.  
Längs med vägslingan i öster anläggs 1,5 meter breda trottoarer för ökad säkerhet.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp  
Området ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
I närområdet finns anslutningspunkter till kommunalt vatten och avlopp. Planområdet förutsätts kunna 
kopplas till dessa. Ny VA-utredning inför ändringen av planen har inte gjorts. Området är redan planlagt 
för bostäder (radhus) på det kuperade området. Utökning av planområdet är inom det högre belägna 
området och området i den brantare sluttningen i söder mot gamla livsmedelsbutiken (Havsörnen 1) har 
undantagits för bostäder och föreslås som naturmark. Behov av eventuell ny VA-utredning med hänsyn till 
ändrad bebyggelse från radhus till övervägande flerfamiljshus beaktas i projekteringen av infrastrukturen 
för området. Förutsättningar för en VA-anläggning med ev. självfall är med detta planförslag inte ändrat 
från den ursprungliga planen. 
 
Värme 
Fjärrvärmeledningar finns i Malinbodavägen i anslutning till Ringvägen och delvis inom planområdet. 
Ledningar inom planområdet avses dock, om behov föreligger, att flyttas.  
 
Vid utbyggnad av området kan lokalisering av befintliga fjärrvärmeledningar komma att påvekas. Behov av 
omläggning av fjärrvärmeledning kan uppstå vid exploatering. Om så är fallet ansvarar exploatören för 
flyttåtgärd i samråd med ledningsinnehavaren. 
 
Ny bebyggelse ansluts med fördel till fjärrvärmenätet. 
 
El 
Transformatorstation placeras i den västra delen av planområdet intill planerade radhus. Området är väl 
tilltaget för att rymma tekniska anläggningar och samtidigt uppfylla avståndskravet från planerade 
bostäder.  
 
I gällande detaljplan (699) finns ett så kallat u-område, dvs. mark som ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Det finns dock inga ledningar inom denna del varpå u-området kommer tas bort i 
denna detaljplan. De ledningar som krävs för utbyggnaden av området kommer placeras inom allmän 
platsmark och behöver därmed ej några u-områden.   
 
Avfall 
Fristående källsorteringshus placeras intill parkeringsytor med god tillgänglighet, dels till bostäder och dels 
för avfallshämtning. 
 
För villorna placeras sopkärl inom den egna fastigheten längs gatorna.  
 
Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreskrivs. Det ska fördröjas så att inte fastigheten avleder mer än 
motsvarande maxflöde från den befintliga oexploaterade marken. Avrinningskoefficident 0,1. 
Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för ett tioårsregn.  
 
Fördröjning av dagvatten åstadkoms exempelvis genom att behålla en så naturlig vattenbalans som 
möjligt, genom att kartlägga avrinningsvägar och använda dessa för öppna dagvattenstråk. Kommunen 
ställer sig positiva till utförande av gröna tak för minimering av mängden avrinningsvatten. Genomsläppligt 
material är att föredra. 
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Innan bygglovsgivning ska exploatör visa hur de tänkt lösa dagvattenhanteringen inom fastigheten på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Störningar 
Trafikmängden i området väntas öka marginellt i samband med utbyggnad av nya bostäder. 
Nytillkommande bostäder inom planområdet förväntas inte utsättas för bullernivåer som överstiger 
gällande riktvärden. Gällande riktlinjer för buller i bostäder ska hållas. 
 
Hälsa och säkerhet 
Nyexploatering beräknas medföra en mindre ökning av trafiken i området. Buller och avgaser väntas inte 
öka nämnvärt. Planen anses inte komma att innebära att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 
överskrids. 
 
GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:  
 
Samråd……………………..2017:2 
Granskning…………………2017:2 
Antagande.…………………2018:1 
Laga kraft.………………….2018:1 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får 
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanens bestämmelser fortsätter att gälla även efter 
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.  
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören och Katrineholms kommun svarar gemensamt för genomförandet av planen. 
 
Ägare av teknisk anläggning (E) ansvarar för skötsel och underhåll av område kopplat till befintlig 
transformatorstation. 
 
Avtal 
Markanvisningsavtal har upprättats mellan Katrineholms kommun och KBI Holding i Katrineholm. Avtalet 
reglerar villkoren för exploatering av aktuellt planområde. Ett planavtal har även upprättats mellan 
parterna för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning vid framtagandet av detaljplanen. 
Exploateringsavtal skall tecknas mellan parterna. 
Exploateringsområdet är verksamhetsområde avseende vatten, spillvatten och dagvatten. Katrineholm 
Vatten och Avfall AB är huvudman för VA och ansvarar för utbyggnaden av verksamhetsområden. 
Exploatören ansvarar för kontakt med huvudmannens ombud Sörmlands Vatten och Avfall AB i god tid för 
samråd innan utbyggnad av infrastruktur kan påbörjas. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 
Befintlig mark inom planområdet ägs av Katrineholms kommun förutom fastigheten Havsörnen 21 som är 
privatägd.  
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  Antagandehandling 12(12) 

Fastighetskonsekvenser 
En mindre del parkmark i kommunal ägo omvandlas till kvartersmark för bostäder. Havsörnen 21 
förutsätts kunna förvärvas av exploatören. Markanvisningsavtal innebär att kommunalägd mark för 
bostäder (kvartersmark)  skall förvärvas av exploatören. Del av Havsörnen 21 som planeras som allmän 
platsmark skall förvärvas av kommunen. 
 
Lantmäteriförrättning 
Avstyckning för bildning av lämpliga fastigheter ska ske enligt detaljplanens intentioner. 
Förrättningskostnader betalas av exploatören. Detta avgörs i särskilt avtal. 
 
Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift kommer därmed inte tas i samband med bygglov. 
 
Tekniska frågor 
Ledningar 
Om ledningar behöver flyttas i samband med exploatering så ansvarar exploatören för åtgärden i samråd 
med ledningsinnehavaren. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder som ger påverkan på befintliga ledningar. 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Park 
Större delen av aktuellt planområde är redan planlagt för bostäder. Detaljplanen innebär därmed att det 
endast är en mindre del av marken som i dagsläget är planlagd som parkmark som kommer övergå till 
kvartersmark för bostäder. Detta bedöms inte medföra någon avsevärd förändring för helheten då 
området är väl försett med grönområden med höga rekreationsvärden. Området utgör ett perfekt läge för 
förtätning då det sker inom befintligt samhälle med väl utbyggd infrastruktur. Detaljplanen möjliggör 
dessutom att en annan typ av bostäder tillkommer i området vilket är positivt för att öka diversifieringen 
och möjligheten att skapa flyttkedjor för de som vill bo kvar i området men vill ha en annan typ eller storlek 
på bostaden.  
 
Trafik 
Trafikmiljöns utformning kan påverkas av nyetablering av bostäder. Det är dock bara ca 60 nya bostäder 
som kan tillskapas vilket i trafiksammanhang är relativt få. Ökningen bedöms därmed ej innebära någon 
avsevärd förändring för trafikmiljön.  
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Katrineholm den 13 nov 2017 
Detaljplanen är framtagen av Kiark byggkonsult på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Maria Axberg-Fagerlind Therese Lindgren Sara Eresund 
Byggnadsingenjör SBR planarkitekt planarkitekt 
Kiark byggkonsult Kartineholms kommun Katrineholms kommun 
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3

Traktnamn

Transformator, skärmtak

3092

Polygonpunkt

Ägoslagsgräns

UTNYTTJANDEGRAD

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får ej uppföras

MARKENS ANORDNANDE

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

utfart, stängsel

placering

Endast friliggande enbostadshus.

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnad med
högsta totalhöjd 4,0 meter.

mark och vegetation

Parkering för boende skall anordnas på respektive fastighet. För varje lägenhet skall minst
en p-plats anordnas. Minst en gästparkeringsplats skall ordnas till varje bostadshus

utformning

Högsta totalhöjd i meter. Skorsten, ej medräknat.

Friliggande huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot granne.

Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 800 m².

Mur och plank får inte överstiga en höjd av 0,8 meter mot gata och i förgårdszon.

För komplementbyggnad får totalhöjden ej överskrida 4,0 meter.
Byggnad för stadigvarande vistelse skall ha radonsäkert utförande.

Huvudbyggnad skall placeras i gräns mot zon för förgårdsmark mot gata
Komplementbyggnad skall placeras minst 1 meter från fastighetsgräns mot granne eller sammanbyggt.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Naturområde

Bostäder

allmänna platser kvartersmark

Lokaltrafik Teknisk anläggning
Huvudgata

Gång- och cykelväg

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Gång- och cykelväg skall finnas
Pulkabacke skall bevaras/anordnas. Mark vid backen slut förses med motlutande slänt/vall

Endast radhus.
Endast parhus.

Befintligt ädellövträd. Får ej avverkas/fällas

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är huvudman för allmän plats.

byggnadsteknik
Källare får ej anläggas.

Endast flerfamiljshus.

Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 1200 m² + 200 m² för komplementbyggnad.

Endast en huvudbyggnad per fastighet. Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 190 m² + 60 m² för
komplementbyggnad. Högsta tillåtna BYA med hänsyn till LOD är 305 kvm. Huvudbyggnad får endast innehålla
en lägenhet.

Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 1500 m² + 150 m² för komplementbyggnad.

Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 350 m² + 40 m² för komplementbyggnad.

Området är undantaget från bygglovsbefriade anmälningspliktiga åtgärder enligt
plan- och bygglagens (2010:900) 9 kap 4a-c§§

Högsta tillåtna byggnadsarea för radhus är 420 m² + 100 m² för komplementbyggnader.

Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 350 m² + 20 m² för komplementbyggnad.

Ny ringväg (lokalgata) skall vara enkelriktad för alla fordon inklusive cyklar. Färdriktning i vänstervarv

Marken skall vara genomsläpplig för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Inga ytor utöver angiven
byggrätt, plats för bilparkering (3x6m/plats) samt allmän platsmark får vara ogenomsläpplig.

mot gångstig och lokalgata

Större barrträd samt större ädellövtrad och lövträd skall i möjligaste mån sparas. Avverkning av träd med
större stamdiameter än 15 cm inom naturområdet och inom prickad mark kräver lov.

Beslutsdatum Instans

Antagandehandling

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.

Katrineholms kommun Södermanlands län

PBL 2010:900

Upprättad 2017-11-13 Reviderad 

Maria Axberg-Fagerlind

Kiark Byggkonsult

Erik Bjelmrot

Avdelningdchef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Behovsbedömning

Planprogram

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Illustrationskarta

Utlåtande efter granskning
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

§ 252

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 
1:10 m.fl, Katrineholms kommun (KS/2017:352)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Mörkhulta, del av 
fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms 
kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är möjliggöra bostadsbebyggelse i form 
av enbostadshus i sjönära läge. Planområdet är beläget i Tislångens södra sida, cirka 2 
kilometer väster om Forsa och cirka 1 mil sydväst om Katrineholms tätort.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars – 6 april 2017 och för 
granskning under perioden 22 juni – 6 augusti 2017. Planförfarandet handläggs enligt 
reglerna för standardförfarande. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 § 134. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen 
samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-12
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 134
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-23
 Granskningsutlåtande
 Plankarta
 Illustrationsplan
 Planbeskrivning

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran 
Dahlström (S), Lars Härnström (M) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-12-12 KS/2017:352 - 212 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 
m.fl, Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms 
kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
enbostadshus i sjönära läge. Planområdet är beläget i Tislångens södra sida, cirka 2 
kilometer väster om Forsa och cirka 1 mil sydväst om Katrineholms tätort.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 16 mars – 6 april 2017 och för 
granskning under perioden 22 juni – 6 augusti 2017. Planförfarandet handläggs enligt 
reglerna för standardförfarande. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 6 december 2017 § 134. Nämnden 
beslutade då att godkänna upprättat granskningsutlåtande, godkänna detaljplanen samt 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden, 2017-12-06 § 134
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-23
 Granskningsutlåtande
 Plankarta
 Illustrationsplan
 Planbeskrivning

 
Emma Fälth 
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
5  

 Sammanträdesdatum   

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-12-06    
 

 
 
BMN §134  PLAN.2016.6  
 

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten 
Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun  

 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat gransknings-
utlåtande, daterat 6 december 2017. 
 
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplan för Mörkhulta 
och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M). 

Motivering 
Under granskningstiden inkom 5 yttraden, varav 3 utan erinran. Utöver att 
högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad har utökats från 3 till 4 meter 
och u-områden markerats med kombinerad egenskaps- och administrativ gräns 
i stället för enbart egenskapsgräns, har endast förtydliganden lagts till i 
planbeskrivningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkomna 
synpunkter har beaktats i planförslaget och att detaljplanen kan antas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av enbostadshus i sjönära 
läge. 
   

Ärendets handlingar 
Tjänsteutlåtande 
Granskningsutlåtande Mörkhulta.pdf 
Illustrationsplan A4-format 
Plankarta A4-format 
Planbeskrivning  

 
______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

31



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-11-23   PLAN.2016.6  
 
Vår handläggare 

Ellen Liljencrantz  Bygg- och miljönämnden 
Planarkitekt, 0150-571 88   Katrineholms kommun 
 

 

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten 
Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun 
 

 

Förslag till beslut  
1. Bygg- och miljönamnden beslutar att godkänna upprättat gransknings-
utlåtande, daterat 6 december 2017. 
 
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att gokänna detaljplan för Mörkhulta och 
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Motivering  
Under granskningstiden inkom 5 yttraden, varav 3 utan erinran. Utöver att 
högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad har utökats från 3 till 4 meter 
och u-områden markerats med kombinerad egenskaps- och administrativ gräns 
i stället för enbart egenskapsgräns, har endast förtydliganden lagts till i 
planbeskrivningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkomna 
synpunkter har beaktats i planförslaget och att detaljplanen kan antas. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av enbostadshus i sjönära 
läge. 
 
Beredning  
Detaljplanen har varit sänd på granskning under perioden 22 juni-6 augusti 
2017. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  
Granskningstiden har varit annonserad i Katrineholms-Kuriren 22 juni 2017. 
Efter granskningen har ändringar gjorts i planhandlingarna. Dessa finns att läsa 
i granskningsutlåtandet, daterat 6 december 2017. 
 
Beslutsunderlag: 
Granskningsutlåtande Mörkhulta.pdf 
Illustrationsplan A4-format 
Plankarta A4-format 
Planbeskrivning   

Beslutsmottagare: 
BMN  

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

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

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

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-11-23   PLAN.2016.6  
 

________________ 

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

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
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Antagandehandling 1(3) 
 

 
 
Dnr: PLAN.2016.6 
PBL 2010:900  

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
tillhörande  
 
Detaljplan för sjönära bostadsbebyggelse vid Tislången,  
omfattande fastigheterna Mörkhulta 1:9, 1:10 och 1:11  
Katrineholms kommun. 
 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-12-06 
 
 

GRANSKNINGENS UPPLÄGG 
Planförslaget har varit utställd för granskning under tidsperioden 22 juni – 6 augusti 2017. Handlingarna 
har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida.  
 
Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 22 juni 2017. 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden inkom totalt 5 yttranden, varav 3 utan erinran. Inkomna yttranden har 
sammanfattats och kommenteras av kommunen här nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
1. Tekniska verken fjärrvärme: området ligger utanför vårt område. 

 
2. Tekniska verken Katrineholm Nät AB: har inget att erinra mot planförslaget. 
 
3. Sörmland Vatten och Avfall AB: har inget att erinra mot planförslaget. 

 
4. Länsstyrelsen Södermanlands län: framför att granskningsförslaget inte fullt ut har beaktat 

Länsstyrelsens synpunkter avseende strandskydd som framfördes i samrådsyttrandet. 
Strandskyddsfrågan måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen inte ska pröva 
kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen behöver kompletteras med underlag som visar hur 
landsbygdsutvecklingen kommer att främjas av planen och hur bostäderna kommer att bidra till 
serviceunderlag och positiva sysselsättningseffekter på längre sikt. Detaljplanen ska även redogöra 
för följande: hur allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas, hur livsvillkor för djur och växtliv 
på land och i vatten påverkas, intresseavvägning mellan detaljplan och strandskydd samt fri passage. 
Det har i planhandlingarna inte framförts särskilda skäl till varför kommunen inte ska vara huvudman 
för allmänna platser och vilka konsekvenser det medför. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
LIS-området. 
Kommunen antog 2016.12.19 Översiktsplan 2030 – del landsbygd. I denna utpekades planområdet 
som LIS-område. I Länsstyrelsens granskningsyttrande till Översiktsplanen står bland annat följande: 
”Länsstyrelsen har inga synpunkter på de föreslagna LIS-områden och riktlinjerna för dessa.” 
Kommunen har inte kunnat tolka detta som annat än ett medgivande från Länsstyrelsen till 
kommunens beslut om LIS-områdena. Vid detaljplaneläggningen ska strandskyddsfrågan prövas. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Kommunens uppfattning är att den enda rimliga tolkningen är att LIS-området ska delas i ett 
bebyggelseområde och ett strandskyddsområde. 
 
Strandskyddet. 
Strandområdet norr om befintlig väg är omkring 40 meter brett och säkras för allmänheten och det 
rörliga friluftslivet med planbestämmelsen Natur och lämnas orört. Allmänhetens tillträde till detta 
område är därigenom väl säkerställt. Det utgör även fortsättningsvis en del i ett sammanhängande 
strandområde, med fri passage längs Tislångens södra strand. Inom denna zon kommer 
livsförhållandena för djur och växtliv inte heller att påverkas mer än vid normalt tillträde av 
allmänheten. Planområdet söder om befintlig väg har idag inga utpekade skyddsvärda biotoper eller 
specifika naturvärden enligt de omfattande naturinventeringar som genomförts i samband med LIS-
utredningen. Allmänhetens tillträde till strandzonen är också garanterat enligt lag och får ej 
inskränkas vid genomförandet av denna detaljplan.  Genom denna avvägning mellan en etablerad 
strandzon och behovet av en angelägen landsbygdsutveckling, som denna detaljplan ska tillgodose, 
anser kommunen att det allmännas intressen tillgodoses på bästa sätt. 
 
Genom etablering av i första skedet 12 hushåll bidrar dessa med ett inte obetydligt underlag för lokal 
kommersiell service. Om området utvecklas till tjugotalet hushåll är det möjligt att dessa tillsammans 
med andra utvecklingsområden i anslutning till Forsa kan skapa underlag för återetablering av någon 
form av lokal handel i närområdet.  
Regeringen har i annat sammanhang fastslagit följande: ” Regeringen delar dock Naturvårdsverkets 
och Boverkets bedömning att sex nya helårsbostäder kan bidra till en utveckling av landsbygden med 
tanke på att befolkningstillskottet kan ge positiva sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla 
serviceunderlaget i området.” Regeringsbeslut 2016-11-10 N2015/07644/PBB 
Landsbygdsutveckling är i Sverige, utan stora statsbidrag, i stort sett beroende av möjligheten att de 
landsbygdsboende kan arbeta hemifrån via ett effektivt bredband. Katrineholms kommun genomför 
för närvarande en utbyggnad av fibernät även på landsbygden. Denna utbyggnad kommer att vara 
genomförd inom något år och Mörkhulta planområde kommer då att erbjuda goda möjligheter för 
etablering av små tjänsteföretag i anslutning till mycket attraktiva bostäder i en naturskön omgivning, 
i relativ närhet till Katrineholms tätort. Detta innebär också ett bidrag till samhällsutvecklingen genom 
skapande av arbetstillfällen. 
Detta är en form av landsbygdsutveckling som är realistisk och självfinansierande. 
 
Infart till bostadskvarteret sker från befintlig samfälld väg. Detta är en gammal samfällighet som 
planområdet kommer att anslutas till. Kommunen är ej huvudman för denna. Kommunen har inga 
närliggande åtaganden för vägar eller tekniska anläggningar. Ett kommunalt huvudmannaskap för en 
vägstump mitt på en längre sträcka är inte rationellt. 
 

5. Lantmäteriet: framför att markreservaten eventuellt bör utgöras av administrativa gränser.  G- och u- 
områden är avsatta som administrativa bestämmelser. Om behovs finns kan en kombination av 
administrativ gräns och egenskapsgräns införas. Oklarheter föreligger avseende antalet fastigheter. 
Ska stora fastigheter kunna styckas eller ska området endast omfatta 12 fastigheter? Om syftet är 12 
fastigheter behöver ytterligare bestämmelser avseende fastighetsstorlekarna komma till. Infarten till 
planområdet utgörs av en befintlig gemensamhetsanläggning. Denna bör omprövas och det bör 
framgå av genomförandebeskrivningen vem som tar initiativet till och bekostar en sådan 
anläggningsförrättning. Eftersom kommunen inte ska vara huvudman för allmän platsmark bör en 
gemensamhetsanläggning för ändamålet inrättas vid en lantmäteriförrättning. I planbeskrivningen bör 
framgå hur iordningsställande, förvaltning och skötsel av naturområdet bör ske. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Gränser för underjordiska ledningar har på plankartan markerats som både administrativa gränser 
och bestämmelsegränser där dessa sammanfaller. 
Antal fastigheter inom planområdet begränsas inte för att möjliggöra framtida styckningar av de stora 
tomterna. 
Alle erforderliga anläggningsförrättningar, fastighetsregleringar och fastighetsbildningar kommer att 
utföras enligt lantmäteriets instruktioner och bekostas av exploatören. Vid reglering eller nybildande 
av gemensamhetsanläggningarna förutsätts skötsel och underhållsfrågor regleras. 
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ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 
Följande ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande: 
 
Planbeskrivning 

• Sid 4 har bebyggelsens omfattning preciserats 
• Sid 4 har texten om strandskyddet utvecklats 
• Sid 5 har ett nytt avsnitt om landsbygdsutveckling tagits in 
• Sid 6 har frågan om huvudmannaskap förtydligats 

 
Plankarta 

• Där bestämmelsegränser sammanfaller med administrativa gränser har detta markerats på nytt 
sätt, med kombinerad gräns. 

• Nockhöjd för komplementbyggnader har ändrats från 3 till 4 meter. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 6 december 2017 
 
 
 
 
Ellen Liljencrantz Erik Bjelmrot 
Planarkitekt  Avdelningschef 
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Antagandehandling 
Dnr: PLAN.2016.6 
Plan- och bygglag (2010:900) 

 
 

 
PLANBESKRIVNING 
 
 

 
 
tillhörande  
 
Detaljplan för sjönära bostadsbebyggelse vid Tislången 
Omfattande fastigheterna Mörkhulta 1:9, 1:10 och 1:11 
 
Katrineholms kommun  
 
 
ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017.12.06 
 
OBS! Kompletteringar inför antagande är rödmarkerade. 
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Dnr: PLAN 2016.6 

 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser  
Illustrationsplan 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Behovsbedömning 2016-09-13 
Fastighetsförteckning 
LIS-utredning 
Granskningsutlåtande 2017-12-06 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.  
 
PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget vid Tislångens södra sida, c:a 2 km väster om Forsa och c:a 1 mil sydväst 
om Katrineholms tätort. Planområdet omfattar 11,18 ha, varav bostadskvarteret utgör 4,97 ha. 
 

 
Flygfoto av planområdet med omgivningar från nordväst 
 
Markägoförhållanden 
Marken ägs av exploatören, Roger Lennartsson, förutom fastigheten Mörkhulta 1:9 som är i 
annan privat ägo. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planarbetet påbörjas efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 
 
Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige beslutade i dec 2016 om LIS-området Mörkhulta. 
Bygg- och miljönämnden beslutade 20 april 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för området, i syfte att möjliggöra byggnation av bostäder i 
småhus.  Planarbetet genomförs med byggherremedverkan genom konsult: planarkitekt Lars 
Nordling. 
 
Översiktsplan 
Området omfattas av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del landsbygd, antagen 2016. 
Planområdet är ett utpekat LIS-område, där strandskyddet helt eller delvis upphävs för att 
möjliggöra bebyggelse. 
 
Detaljplan 
Mörkhulta är ej tidigare detaljplanelagt.  
 
Riksintresse 
Planområdet berör ej något utpekat område för Riksintresse 
 
Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära någon 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 
Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. Denna 
bedömning grundas på att några negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej kunnat 
påträffas. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning.  
 
FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – 
del landsbygd.  
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Program 
Området har inventerats och bedömts i samband med Structors utredning inför LIS-beslut. Denna 
utredning får anses utgöra program för detaljplanen. LIS-beslutet gäller området söder om 
befintlig samfälld väg. 
Inom den del av planområdet där bostäder planeras visar denna utredning inte på några 
naturvärden, rödlistade arter eller kulturhistoriska lämningar. 
 
Ny bebyggelse   
Planområdet är idag bebyggt med ett reningsverk, ett pumphus och en mindre förrådsbyggnad. 
Byggnation pågår för ett småhus på vedbrandsfastigheten Mörkhulta 1:10. Inom planområdet 
föreslås möjlighet att i en första etapp uppföra 12 småhus i två våningar. Vind får ej inredas. 
Antalet hus begränsas i nuläget av va-anläggningens kapacitet. Vid en eventuell framtida 
utbyggnad av reningskapaciteten eller genom ny teknik kan antalet hus ökas till ett tjugotal, 
genom tomtstyckningar. Planen är utformad för att möjliggöra detta. 
 
Mark och natur, vegetation 
Marken där den nya bostadsbebyggelsen är tänkt att placeras består av berg i dagen och morän av 
varierande mäktighet.  Det finns ingen karterad skredrisk för området enligt SGU:s GIS-karta. 
 
Barrskogsvegetationen är till större delen avverkad.  
 
Strandområdet norr om befintlig väg säkras för allmänheten och det rörliga friluftslivet med 
planbestämmelsen Natur och lämnas orört. Allmänhetens tillträde till detta område är därigenom 
väl säkerställt. Det utgör även fortsättningsvis en del i ett sammanhängande strandområde längs 
Tislångens södra strand. Inom denna zon kommer livsförhållandena för djur och växtliv inte att 
påverkas mer än vid normalt tillträde av allmänheten. 
 
Strandskydd   
Det befintliga diket i områdets västra del återställs efter exploateringen. Det omfattas också av 
strandskydd. Strandskyddet upphävs för större delen av planområdet söder om befintlig samfälld 
väg (område markerat på plankartan). Upphävande av strandskyddet inom detta område är i 
enlighet med LIS-beslut. Kommunens uppfattning är att den enda rimliga tolkningen är att LIS-
området ska delas i ett bebyggelseområde och ett strandskyddsområde. Strandområdet norr om 
befintlig väg är omkring 40 meter brett och säkras för allmänheten och det rörliga friluftslivet 
med planbestämmelsen Natur och lämnas orört. Allmänhetens tillträde till detta område är 
därigenom väl säkerställt. Det utgör även fortsättningsvis en del i ett sammanhängande 
strandområde, med fri passage längs Tislångens södra strand. Inom denna zon kommer 
livsförhållandena för djur och växtliv inte heller att påverkas mer än vid normalt tillträde av 
allmänheten. Planområdet söder om befintlig väg har idag inga utpekade skyddsvärda biotoper 
eller specifika naturvärden enligt de omfattande naturinventeringar som genomförts i samband 
med LIS-utredningen. Allmänhetens tillträde till strandzonen är också garanterat enligt lag och 
får ej inskränkas vid genomförandet av denna detaljplan. Genom denna avvägning mellan en 
etablerad strandzon och behovet av en angelägen landsbygdsutveckling, som denna detaljplan ska 
tillgodose, anser kommunen att det allmännas intressen tillgodoses på bästa sätt. 
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Landsbygdsutveckling 
Genom etablering av i första skedet 12 hushåll bidrar dessa med ett inte obetydligt underlag för 
lokal kommersiell service. Om området utvecklas till tjugotalet hushåll är det möjligt att dessa 
tillsammans med andra utvecklingsområden i anslutning till Forsa kan skapa underlag för 
återetablering av någon form av lokal handel i närområdet.  
Regeringen har i annat sammanhang fastslagit följande: ” Regeringen delar dock 
Naturvårdsverkets och Boverkets bedömning att sex nya helårsbostäder kan bidra till en 
utveckling av landsbygden med tanke på att befolkningstillskottet kan ge positiva 
sysselsättningseffekter och bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i området.” 
Regeringsbeslut 2016-11-10 N2015/07644/PBB 
Landsbygdsutveckling är i Sverige, utan stora statsbidrag, i stort sett beroende av möjligheten att 
de landsbygdsboende kan arbeta hemifrån via ett effektivt bredband. Katrineholms kommun 
genomför för närvarande en utbyggnad av fibernät även på landsbygden. Denna utbyggnad 
kommer att vara genomförd inom något år och Mörkhulta planområde kommer då att erbjuda 
goda möjligheter för etablering av små tjänsteföretag i anslutning till mycket attraktiva bostäder i 
en naturskön omgivning, i relativ närhet till Katrineholms tätort. Detta innebär också ett bidrag 
till samhällsutvecklingen genom skapande av arbetstillfällen. 
Detta är en form av landsbygdsutveckling som är realistisk och självfinansierande. 
 

 
Planområdet sett från väster 
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Service 
Planområdet ligger c:a 1 mil från Katrineholms centrum med all kommersiell och offentlig 
service.  

Gator och trafik 
Infart till bostadskvarteret sker från befintlig samfälld väg. Detta är en gammal samfällighet som 
planområdet kommer att anslutas till. Kommunen är ej huvudman för denna. Kommunen har inga 
närliggande åtaganden för vägar eller tekniska anläggningar. Ett kommunalt huvudmannaskap för 
en vägstump mitt på en längre sträcka är inte rationellt. 
 
Parkering 
Parkering för de boende kommer att ske på tomtmark.   
 
Kollektivtrafik 
Planområdet har viss kollektivtrafikförsörjning i Forsa på 2 km avstånd. 
 
Tillgänglighet 
Bostäderna ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar gällande 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga.  
 
Kulturmiljö 
Inom området gäller anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen om fornfynd och/eller 
fornlämningar påträffas. 
  
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
De 8 första tomterna i planområdet kommer att anslutas till befintlig gemensam va-anläggning 
med reningsverk, med kapacitet för 8 hushåll. De fyra återstående tomterna kommer att anslutas 
till planerad eget reningsverk med kapacitet för 4 hushåll. Brandvattenförsörjningen förutsätts ske 
från sjön Tislången. 
 

 
Slutförandet av va-anläggning i områdets västra del under vintern 2016-2017 
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Dagvatten 
Vid bebyggelseplaneringen ska hänsyn tas till att dagvatten ska kunna omhändertas lokalt. Risken 
för breddning till Tislången ska beaktas. Marken består av hällmark överlagrad med blockrik 
morän av varierande mäktighet. Moränen har goda förutsättningar för omhändertagande av 
dagvattnet. Exploateringskvarteren sluttar norrut mot den befintliga samfällda vägen, som också 
verkar avskärande och magasinerande för större dagvattenflöden. 
 
El o värme 
Anslutning till befintligt elnät sker vid befintlig luftledning söder om planområdet, enligt 
Tekniska Verken. Eventuell ny transformatorstation kommer att uppföras på gemensamhets-
anläggningens mark. 
 
Avfall  
Sophus placeras vid infarten från den befintliga samfällda vägen. 
 
Störningar 
Buller 
Inga störningar antas från den mycket ringa trafiken på den befintliga samfällda vägen. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Sociala konsekvenser 
Fler invånare får möjlighet att bo och arbeta inom ett attraktivt småhusområde. De nya 
bostäderna kommer att bidra till att upprätthålla underlaget för service och ge positiva 
sysselsättningseffekter med levande landsbygd på längre sikt. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Man får anta att de boende i huvudsak använder bil för sina transporter, vilket ur ett ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv är negativt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen bedöms som små då detaljplan och exploatering 
bekostas av exploatören. För kommunens ekonomi bedöms exploateringen vara positiv genom 
bidraget till nya kommuninvånare. 
 
Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Tre nya bostäder tillkommer enligt tidigare bygglov och 
utomplansbestämmelser. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att påbörjas inom en snar framtid och genomförandetiden 
föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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Antagandehandling 8(8) 
Dnr: PLAN 2016.6 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:  
 
Samråd……………………..1:a kvartalet 2017 
Granskning…………………2:a kvartalet 2017 
Antagande …………………4:e kvartalet 2017 
Laga kraft ………………….1:a kvartalet 2018 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören svarar för genomförandet av planen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Exploatören ansvarar för och bekostar fastighetsförrättningar. Regleringen ska ske genom att 
bostadskvarteret indelas i tolv fastigheter. Planen förutsätter att erforderliga avstyckningar och 
anläggningsförrättningar genomförs på initiativ av och bekostnad av fastighetsägaren/ 
exploatören. 
Gemensamhetsanläggningen för väg och VA ska ändras för att överensstämma med detaljplanen 
vid kommande lantmäteriförrättning. Ledningsförrättning alternativt avtalsservitut ska trygga 
markreservat för underjordiska ledningar. 
 
 
AVTAL 
Planavtal har tecknats mellan exploatören och kommunen. Exploatören kommer att bekosta 
lantmäteriförrättningar mm enligt markanvisningsavtal och exploateringsavtal. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift kommer ej att tas ut i samband med bygglov. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 2017.12.06 
 
 
 
Ellen Liljencrantz    Erik Bjelmrot  
Planarkitekt     Avdelningschef 
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

§ 249
Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam 
nämnd med förslag till organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter (KS/2017:419)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att från år 2019 fortsätta samverkan i gemensam 

nämnd tillsammans med Vingåkers kommun, under förutsättning att Vingåkers 
kommun fattar ett motsvarande beslut.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med 
Viadidaktnämnden initiera kontakter med Vingåkers kommun för att gemensamt 
genomföra en översyn av Viadidaktnämndens reglemente och avtalet om 
samverkan i gemensam nämnd. Förslag till revidering av dessa styrdokument ska 
återrapporteras oktober 2018. 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens återrapportering av 

uppdraget att ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter efter 2018 och lägger den till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i början av år 
2019 anordna en utbildning för berörda politiker och tjänstemän kring samverkan 
i gemensam nämnd.

Sammanfattning av ärendet
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att i 
samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun. 

En översyn har genomförts, i vilken olika förslag på organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter efter år 2018 presenteras. Översynen visar att en 
samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara 
positivt. 

Under hösten 2017 har Vingåkers kommun anlitat konsulter för genomförandet av en 
översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i ett 
konstaterande att en samverkan är positiv.

En dialog har förts mellan ledande tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun kring fördelarna med en fortsatt samverkan.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Vingåkers kommun bör fortsätta. En 
utbildningsinsats för berörda politiker och tjänstemän i såväl Katrineholms- som 
Vingåkers kommun bör anordnas, där ett förtydligande görs vad samverkan i 
gemensam nämnd innebär.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14
 Framtida organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gunilla 
Magnusson (S), Lars Härnström (M) samt kommundirektören Sari Eriksson.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (2) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-11-14  KS/2017:419 - 001  
    
 
Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Karin Rytter    
   
 Kommunstyrelsen 

 
 
Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam 
nämnd med förslag till organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från år 2019 fortsätta 

samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Vingåkers kommun, under 
förutsättning att Vingåkers kommun fattar ett motsvarande beslut. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 

i samråd med Viadidaktnämnden initiera kontakter med Vingåkers kommun för att 
gemensamt genomföra en översyn av Viadidaktnämndens reglemente och avtalet 
om samverkan i gemensam nämnd. Förslag till revidering av dessa styrdokument 
ska återrapporteras oktober 2018.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens återrapportering av 

uppdraget att ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter 
efter 2018 och lägger den till handlingarna.  

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i början av år 

2019 anordna en utbildning för berörda politiker och tjänstemän kring samverkan i 
gemensam nämnd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att i 
samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun.  
 
En översyn har genomförts, i vilken olika förslag på organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter efter år 2018 presenteras. Översynen visar att en 
samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara 
positivt.  
 
Under hösten 2017 har Vingåkers kommun anlitat konsulter för genomförandet av en 
översyn av samverkan i gemensam nämnd. Också den utredningen resulterade i ett 
konstaterande att en samverkan är positiv. 
 
En dialog har förts mellan ledande tjänstemän i Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun kring fördelarna med en fortsatt samverkan. 

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

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

 
 

2 (2) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-11-14  KS/2017:419 - 001  
    
 

 
Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Vingåkers kommun bör fortsätta. En 
utbildningsinsats för berörda politiker och tjänstemän i såväl Katrineholms- som 
Vingåkers kommun bör anordnas, där ett förtydligande görs vad samverkan i 
gemensam nämnd innebär. 
 
Ärendets handlingar 
• Framtida organisation för Viadidaktnämndens verksamheter 
 
  
 
 
Karin Rytter 
Kommunkoordinator 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Viadidaktnämnden 
Kommunstyrelsen Vingåkers kommun 

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

www.katrineholm.se E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se  
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Framtida organisation för 
Viadidaktnämndens verksamheter
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1 Inledning
1.1 Uppdrag om framtida organisation
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Avtalet om samverkan i den 
gemensamma nämnden sades upp av Katrineholms kommun i slutet av 2016. 
Uppsägningstiden går ut i december 2018. 
I samband med uppsägningen beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att göra en översyn av samverkan i gemensam nämnd (KS 
2016-12-14, § 221). För att ge arbetet en mer framåtsyftande inriktning valde 
kommunstyrelsen i augusti 2017 att omformulera uppdraget. Kommunstyrelsen uppdrog då åt 
kommunledningsförvaltningen att, i samråd med Viadidakt, ta fram förslag på organisation 
för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun (KS 2017-08-30, 
§ 155). 

1.2 Viadidaktnämnden
Viadidaktnämndens grundläggande uppdrag anges i nämndens reglemente, som antagits av 
fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker. Viadidaktnämndens behörighet och 
befogenhet preciseras vidare i kommunernas avtal om samverkan i gemensam nämnd. Dessa 
styrdokument har reviderats ett flertal gånger, senast i början av 2016 efter en översyn av 
Viadidakts förvaltningsorganisation. Nämndens huvudsakliga verksamhetsområden är 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 
Vuxenutbildningen omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för 
invandrare samt särskild utbildning för vuxna. I uppdraget ingår också ansvar för samhälls-
orientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande samt validering.
Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare 
tillhandahålla yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid 
lärcentret Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk 
utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa 
vidare på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.
Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar Viadidaktnämnden för insatser för personer som står 
utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Nämnden 
samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare 
samarbetar Viadidaktnämnden med andra nämnder kring ungdomar som står utan arbete och 
studier. 
Viadidaktnämndens uppdrag omfattar både uppgifter som enligt lag är obligatoriska för en 
kommun och sådana som är frivilliga. De obligatoriska uppgifterna består bland annat av 
kommunal vuxenutbildning och samhällsorientering för nyanlända. Till de frivilliga räknas 
lärcenter för högre studier och arbetsmarknadsåtgärder.
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2 Nulägesbeskrivning
2.1 Personal och organisation
Viadidakts personal är anställd av Katrineholms kommun och återfinns i huvudsak inom 
områdena Arbetsmarknad och Vuxnas lärande. Vid den avstämning som gjordes i samband 
med 2017 års delårsrapport hade 
Viadidakt 103 månadsanställda. Av 
dessa var 23 anställda på visstid (cirka 
22 procent). Omräknade till heltider 
motsvarade de 103 anställda cirka 97 
medarbetare.
Personalmässigt är området Vuxnas 
lärande störst. Här finns också 
merparten av förvaltningens 
visstidsanställda personal. Den 
kommunala vuxenutbildningen, 
liksom Viadidakts arbetsmarknads-
verksamhet, bedrivs i både 
Katrineholm och Vingåker. 
Enheten Stab och service är placerad i Katrineholm och består av stöd åt nämnd, 
förvaltningschef och övriga Viadidakt. Här finns förvaltningens gemensamma funktioner för 
ekonomi, kommunikation, uppföljning, utredning och IT-samordning.

2.2 Verksamhetsvolymer
Verksamhetens volymer beskrivs här utifrån de huvudsakliga verksamhetsområdena; 
arbetsmarknadsåtgärder och kommunal vuxenutbildning.
Viadidakt Arbetsmarknad tar emot deltagare från socialförvaltningarna i respektive 
kommun och Arbetsförmedlingen. Antalet deltagare totalt och andelen av dessa som är från 
respektive kommun varierar mellan åren. Det är dock framförallt förändringar i Katrineholms 
volymer som orsakar dessa variationer.

2014 2015 2016 2017 (delår)DELTAGARE I ARBETS- 
MARKNADSÅTGÄRDER V.åker K.holm V.åker K.holm V.åker K.holm V.åker K.holm

Deltagare i åtgärd
 antal deltagare 92 535 104 501 114 338 83 325
 kommunens andel 14,7% 85,3% 17,3% 82,7% 25,4% 74,6% 20,3% 79,4%

Extrasatsningar 
Katrineholm
 Arbetslinjen 2.0 114 60
 Arbetslinjen 3.0 45 35
 Sysselsättning 20 39

* Politiskt beslutade extrasatsningar i Katrineholm särredovisade då dessa enbart haft separat finansiering 
från Katrineholms kommun. Uppgiften Kommunens andel avser andelen av det totala antalet deltagare 
som är från resp. kommun.
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Viadidaktnämndens årsredovisningar har visat att volymerna inom vuxenutbildningen har 
ökat. Inom sfi har ökningstakten i Katrineholm varit särskilt markant under det senaste året. 
Nedan ges en bild av dagens verksamhet fördelat på olika studieområden. 

September 2016 Mars 2017 September 2017ELEVER INOM VIADIDAKTS 
VUXENUTBILDNING V.åker K.holm V.åker K.holm V.åker K.holm

Sfi
 antal elever 126 331 106 403 117 439
 kommunens andel 27,6 % 72,4 % 20,8 % 79,2 % 21 % 79 %

Grundläggande vuxenutb.
 antal elever 30 143 43 161 41 202
 kommunens andel 17,3 % 82,7 % 21,1 % 78,9 % 16,9 % 83,1 %

Gymnasial vuxenutb.
 antal elever 48 281 65 329 93 442
 kommunens andel 14,6 % 85,4 % 16,5 % 83,5 % 17,4 % 82,6 %

Yrkesvux
 antal elever 22 115 36 186 37 189
 kommunens andel 16,1 % 83,9 % 16,2 % 83,8 % 16,4 % 83,6 %
Särskild utbildning för vuxna
 antal elever 2 20 2 11 3 9
 kommunens andel 9,1 % 90,9 % 15,4 % 84,6 % 25,0 % 75,0 %

Totalt ovanstående 
 antal elever 228 890 252 1 090 291 1 281
 kommunens andel 20,4 % 79,6 % 18,8 % 81,2 % 18,5 % 81,5 %

* Antal elever i egen och extern regi folkbokförda i resp. kommun, per studieområde exkl. 
lärling. Uppgiften Kommunens andel avser t ex hur stor andel av det totala antalet elever 
inom sfi som är från resp. kommun. Motsvarande statistik för tidigare år saknas. 

* Antal elever i egen och extern regi folkbokförda i resp. kommun, 
per studieområde. Uppgiften Kommunens andel avser t ex hur 
stor andel av det totala antalet elever inom sfi som är från resp. 
kommun. Motsvarande statistik för tidigare år saknas. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att av det totala antalet deltagare och elever kommer, 
utifrån redovisade volymer, omkring en femtedel från Vingåker.

2.3 Ekonomi
Kommunfullmäktige i Katrineholm fastställer Viadidaktnämndens ram. Ramen utgörs i 
huvudsak av Vingåkers och Katrineholms gemensamma medlemsbidrag. I enlighet med 
avtalet mellan kommunerna genomförs kostnadsfördelningen av detta bidrag utifrån 
befolkningsmängden i respektive kommun. Fördelningsnyckeln uppdateras inför varje budget, 
men har i flera år pendlat kring 21 procent för Vingåker och 79 procent för Katrineholm. 
Fördelningen av kostnaderna utgår således inte från en beräkning av de båda kommunernas 
faktiska nyttjande av verksamheten. 
Det finns en svårighet att i efterhand beräkna om respektive kommun har fått ut verksamhet i 
relation till sin andel av ramen, som om nämnden skulle ha haft en köp- och säljrelation till 
respektive kommun. Sådana beräkningar försvåras bland annat av att antalet deltagare 
ständigt skiftar och att medborgarna från respektive kommun förekommer blandat i 
verksamheten. Delar av Viadidaktnämndens verksamhet bekostas också av statsbidrag och 
andra intäkter.
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För att ge en bild av hur den faktiska kostnadsfördelningen mellan Katrineholm och Vingåker 
ser ut i relation till medlemsbidraget redovisas en beräkning med utgångspunkt från de 
kostnader som kan kopplas till Vingåker. 
År 2017 uppgår Viadidaktnämndens ram till 54 596 tkr, inklusive tillägg för löne- och 
hyreskompensation. Vingåkers andel av ramen är 11 570 tkr. Den genomgång som gjorts i 
tidigare avsnitt visar att antalet deltagare och elever från Vingåker motsvarar omkring en 
femtedel av verksamhetens totala volymer. Omräknat i ekonomiska termer skulle en femtedel 
av personalkostnaderna enligt budgeten för 2017 motsvara cirka 8 000 tkr (exklusive 
kostnader för sfi, vilka i huvudsak hanteras separat). 
På motsvarande sätt har en femtedel av kostnaderna för köp av verksamhet inom kommunal 
vuxenutbildning (exklusive sfi) samt kostnader för nämnden kopplats till Vingåker. Detta 
motsvarar totalt cirka 1 700 tkr. 
Därutöver finns i Vingåker två lokaler inklusive IT-utrustning som i huvudsak nyttjas till 
verksamhet för Vingåkers kommuninvånare. Ytterligare fasta kostnader knutna till Vingåker 
finns i form av fordon, drivmedel etcetera. Dessa kostnader uppgår till cirka 1 900 tkr. 
De kostnader som enligt detta förenklade resonemang direkt kan kopplas till Vingåkers 
kommunmedborgare uppgår sammanlagt till cirka 11 600 tkr. Enligt detta sätt att titta 
ekonomiskt på Viadidaktnämnden bär Vingåkers kommun i grova drag de kostnader som 
motsvarar deras del av medlemsbidraget. 
Katrineholm äger som värdkommun verksamhetens egendomar och svarar som sådan för 
nyinvesteringar i verksamheten. 

56



7 (12)

3 Statlig styrning och framtida behov
3.1 Förändringar i det statliga regelverket
Inriktningen i de senaste årens statliga regeländringar på Viadidaktnämndens område bör 
beaktas inför valet av framtida organisation.

3.1.1 Personer med kort utbildning ska studera

Ett antal aktuella regeländringar syftar till att personer med kort utbildning ska börja studera. 
Från år 2017 har bland annat skollagen ändrats så att alla vuxna har rätt att komplettera sina 
studier i syfte att uppnå såväl grundläggande som särskild behörighet för högskolestudier. Ett 
nytt så kallat studiestartsstöd har också införts för arbetslösa med stort behov av utbildning. 
Vidare har regeringen i Arbetsförmedlingens regleringsbrev angett ett nytt mål om att 
arbetslösa utan fullständig gymnasieutbildning ska påbörja ”reguljära studier”. I januari 2018 
införs även en så kallad utbildningsplikt för nyanlända. Arbetsförmedlingen ges då 
befogenhet att anvisa nyanlända att söka och delta i kommunal vuxenutbildning. 

3.1.2  Incitament för ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och andra 
kommuner

I flera av dagens reformer eftersträvas en ökad samverkan mellan olika aktörer. För 
Viadidaktnämnden har detta inneburit att samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra 
kommuner blivit allt viktigare. För att stimulera samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna har exempelvis Delegationen för unga och nyanlända till arbete fått i uppgift av 
regeringen att främja upprättandet av lokala överenskommelser. Ett annat exempel är hur 
kommunerna nu behöver samverka med Arbetsförmedlingen kring studiestartsstödet.
Vad gäller behovet av formaliserad samverkan med andra kommuner är den regionalt 
yrkesinriktade vuxenutbildningen det kanske främsta exemplet. Sedan 2017 måste minst tre 
kommuner samverka i planering och genomförande av utbildningen, som ett av flera villkor 
för statlig medfinansiering. Katrineholm och Vingåker samverkar i detta avseende med 
Gnesta, Flen, Strängnäs och Eskilstuna.

3.1.3 Kommunernas roll i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken

Den nationella arbetsmarknadspolitiken är tydligt kopplad till vuxenutbildningen. Flera av de 
aktuella reformerna förutsätter också ett verksamhetsmässigt samspel mellan kommunala 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen. Detta gäller exempelvis för det arbete som 
idag bedrivs kring unga enligt den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen utifrån 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Från år 2018 kommer denna lokala 
överenskommelse att utvidgas till att också omfatta vuxna nyanlända. 
Utifrån arbetsmarknadspolitikens starka koppling till vuxenutbildningen noteras också 
signaler från nationell nivå om att kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken kan 
komma att fortsätta öka. I kommittédirektivet till den pågående Arbetsmarknadsutredningen 
anger exempelvis regeringen att det ska utredas om ”kommunernas roll i arbetsmarknads-
politiken bör förtydligas, och hur enskilda kommuner, i de fall det är effektivt, i högre grad 
ska kunna medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken” (Dir. 2017:71). 
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3.2 Framtida behov av vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser

Flera faktorer talar för ett fortsatt stort behov av Viadidaktnämndens verksamheter. Det 
senaste årets ökning av elevantalet inom sfi är delvis ett resultat av den stora flyktingvågen år 
2015. Även när denna ökning mattas av förväntas den nu aktuella gruppen successivt att bidra 
till en ökning inom såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning. Ett antal av dessa 
elever kan också komma att behöva ta del av Vididakts arbetsmarknadsinsatser i strävan efter 
en etablering på arbetsmarknaden. 
Till detta ska bland annat läggas de reformer som syftar till att få vuxna med kort utbildning 
att börja studera. Detta kan komma att påverka omfattningen på inflödet av elever under 
kommande år, men också bidra till att andelen studieovana elever ökar. 
På samma sätt påverkas Viadidakts arbetsmarknadsinsatser av hur arbetslöshetens 
sammansättning förändras. Till de svagare grupperna på den svenska arbetsmarknaden hör 
enligt Arbetsförmedlingen utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med 
funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst 
förgymnasial utbildning. Under 2018 förväntas dessa grupper tillsammans, i riket som helhet, 
utgöra tre fjärdedelar av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen. I jämförelse med detta kan 
som ett exempel nämnas att i oktober 2017 var 58 procent av de arbetslösa i Katrineholms 
kommun utrikesfödda.
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4 Val av framtida organisationsform
4.1 Alternativ för framtida organisation
I detta avsnitt redovisas fyra alternativ till framtida organisation för Viadidaktnämndens 
verksamheter; kommunalförbund, gemensam nämnd, inomkommunal nämnd samt fördelning 
av Viadidaktnämndens uppdrag på befintliga nämnder. 
Alternativen presenteras utan inbördes rangordning.

4.1.1 Kommunalförbund

I detta alternativ ersätts hela eller delar av den gemensamma nämndens verksamhet med ett 
kommunalförbund. En förutsättning för detta är givetvis att det även finns intresse för en 
sådan lösning från Vingåker och/eller andra kommuner.
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som är fristående i förhållande till 
sina medlemmar. I princip alla former av kommunala angelägenheter kan överlämnas till ett 
kommunalförbund. Organisationsformen brukar bland annat motiveras av stordriftsfördelar, 
minskad sårbarhet och ökade möjligheter att behålla specialistfunktioner. Idag hanterar drygt 
hälften av landets kommuner sin räddningstjänst genom ett kommunalförbund. Dessa förbund 
har i genomsnitt fyra medlemskommuner. 
Inrättandet av ett kommunalförbund kan betraktas som skapandet av en slags specialkommun. 
Förbundet blir huvudman för de frågor som medlemmarna överlämnar dit. Förbundet har 
dock ingen beskattningsrätt gentemot medborgarna utan debiterar medlemskommunerna sina 
kostnader. Ett kommunalförbund organiseras antingen med fullmäktige och styrelse eller med 
en förbundsdirektion. Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige eller förbunds-
direktionen väljs av medlemskommunerna. Förbundet kan enbart delegera uppgifter till 
personer anställda i kommunalförbundet.
Av organisationsformen följer att medlemmarna av ett kommunalförbund inte har någon 
direkt politisk påverkan på den löpande verksamheten. Detta kan vara en nackdel för en 
verksamhet där förutsättningarna snabbt förändras. 
Då förbundet är en egen juridisk person kräver det ekonomihantering, lönehantering, 
bokföring, datasystem, personalhantering, revision med mera i egen regi. Vidare måste 
förbundet själv teckna avtal med personalorganisationer, sköta företagshälsovård och 
genomföra upphandlingar. 

4.1.2 Gemensam nämnd 

Detta alternativ kan avse en fortsättning eller en utökning av den nuvarande gemensamma 
nämnden, under förutsättning att intresse även finns från Vingåker och/eller andra kommuner.
Till skillnad från ett kommunalförbund är en gemensam nämnd inte någon egen juridisk 
person utan verkar som företrädare för sina huvudmän. Varje kommun har således kvar sitt 
huvudmannaansvar för verksamheten. Nämnden tillsätts i en av de samverkande 
kommunernas politiska organisation, värdkommunen. Reglementet för nämnden ska dock 
antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. Nämndens behörighet och 
befogenhet ska också preciseras i en särskild överenskommelse. Ledamöter och ersättare i en 
gemensam nämnd väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna. En gemensam nämnd 
kan, till skillnad från ett kommunalförbund, delegera ansvar till anställda i samtliga 
medlemskommuner. 
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Katrineholm är värdkommun för Viadidaktnämnden och förvaltar som sådan nämndens medel 
och upprättar nämndens budget. Vingåkers kommun markerar i sin budget de medel som 
avser nämnden. Vidare utser Katrineholm sex av nämndens ledamöter och sex ersättare, 
inklusive ordföranden. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.
En styrka med gemensam nämnd är bland annat att det automatiskt finns ett etablerat 
samarbete att utgå ifrån, i de fall där kommunen är beroende av en samverkan med andra 
kommuner. En möjlighet för att utveckla Viadidaktnämndens verksamhet är också att utöka 
antalet medlemskommuner. Detta måste samtidigt vägas mot den ytterligare komplexitet det 
medför. 
I Katrineholms kommun påbörjas planeringen för kommande budgetår under våren då 
planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Dessförinnan ska representanter för 
kommunledningarna i Katrineholm och Vingåker samråda i syfte att diskutera inriktning för 
budgetarbetet avseende Viadidaktnämnden. Därefter bereder respektive kommun sina 
budgetar. Inför 2018 antog Vingåker sin budget i juni medan Katrineholm antog sin i 
november. 
Organisationsformen påverkar i viss måns även den övriga styrningen av nämnden. Vid 
exempelvis verksamhetsutveckling och samarbete över nämndgränserna inom Katrineholms 
kommun behöver hänsyn tas till att även Vingåkers kommun har del av Viadidaktnämndens 
verksamhet. 

4.1.3 Inomkommunal nämnd 

Ett alternativ är att ersätta Viadidaktnämnden med en inomkommunal nämnd i Katrineholms 
kommun med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Till nämnden kopplas då det 
som idag utgör förvaltningen Viadidakt. Detta medför att samverkan med Vingåker i 
gemensam organisationsform upphör. Vad gäller sammansättningen av nämnden som sådan 
blir det Katrineholms kommun som tillsätter samtliga ledamöter.
Utgångspunkten här är att den nya nämnden sakområdesmässigt får samma uppdrag som 
dagens gemensamma nämnd. Skillnaden blir de konsekvenser som följer av att nämnden inte 
längre företräder två kommuner.  
För förvaltningen kan omvandlingen till en inomkommunal nämnd komma att medföra att 
resurser och verksamhetsvolymer minskar i en omfattning som motsvarar Vingåkers 
nuvarande andel. I det fall samverkan i gemensam nämnd avslutas kan dock de båda 
kommunerna ha anledning att pröva om det finns skäl att samverka kring delar av 
Viadidaktnämndens nuvarande uppdrag genom avtalssamverkan. Avtalssamverkan är möjlig 
inom en kommuns frivilliga uppgifter och för sådan obligatorisk verksamhet där det finns stöd 
i speciallagstiftning. Kommunal vuxenutbildning (inklusive sfi), särskild utbildning för vuxna 
och samhällsorientering är områden där det i speciallagstiftningen finns stöd för 
avtalssamverkan. 

4.1.4 Fördela Viadidaktnämndens uppdrag på befintliga nämnder

Slutligen finns alternativet att fördela Viadidaktnämndens nuvarande ansvar och verksamhet 
på en eller flera av de befintliga nämnderna i Katrineholms kommun. Även detta alternativ 
innebär att verksamheten övergår till att vara en inomkommunal angelägenhet. 
Samtidigt som den politiska organisationen minskas ska då en eller flera nämnder ges ett 
utökat uppdrag. Vid en sådan uppdelning skulle socialnämnden kunna ses som ett alternativ 
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att överta ansvaret för arbetsmarknadsområdet medan bildningsnämnden ges ansvaret för 
vuxenutbildningen. Kommunledningsförvaltningen ser dock att det både operativt och 
strategiskt finns skäl för att organisatoriskt fortsätta att hålla samman arbetsmarknadsåtgärder 
och vuxenutbildning. Genom detta bibehålls en samlad struktur där medborgare kan få del av 
insatser och utbildning för att höja den egna kompetensen och skapa förutsättningar till egen 
försörjning. Utvecklingen av det statliga regelverket medför också ett allt tydligare behov av 
ett verksamhetsmässigt samspel mellan kommunala arbetsmarknadsinsatser och 
vuxenutbildningen. 
Frågan är då om hela Viadidaktnämndens uppdrag kan överföras till någon av de befintliga 
nämnderna. En bedömning av detta bör bland annat göras med hänsyn till nämndstrukturen i 
övrigt. Den politiska organisationen i Katrineholms kommun utgår från en facknämndsprincip 
där nämnder tillsatts kring olika sakområden. Detta kan jämföras med kommuner där 
nämnderna organiserats enligt en beställare- och utförarmodell, kommuner där man valt att ha 
ett ytterst begränsat antal nämnder eller kommuner där kommunstyrelsen är ensam 
verksamhetsnämnd. 
I likhet med alternativet att ersätta Viadidaktnämnden med en inomkommunal nämnd skulle 
det även här finnas anledning att pröva om det finns skäl att samverka med Vingåker kring 
delar av Viadidaktnämndens nuvarande uppdrag genom avtalssamverkan. 

4.2 Kommunledningsförvaltningens bedömning
Viadidaktnämndens verksamheter är av central betydelse för att nå kommunfullmäktiges mål 
om höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning. Valet av framtida organisation bör utgå 
från vilket av de redovisade alternativen som bedöms vara bäst lämpat att skapa en 
ändamålsenlig, effektiv och handlingskraftig verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att oavsett framtida organisationsform behöver 
Katrineholm fortsätta att samverka med andra aktörer inom det som idag är 
Viadidaktnämndens ansvarsområde. Detta är bland annat en följd av de incitament för ökad 
samverkan som följer av den statliga styrningen. Vidare möjliggör denna samverkan att elever 
och deltagare vid Viadidakt får tillgång till ett utbud av insatser och utbildningar som inte 
hade varit möjligt för kommunen att åstadkomma på egen hand.
En annan tydlig utgångspunkt inför val av framtida organisation är att det både operativt och 
strategiskt finns skäl att organisatoriskt fortsätta att hålla samman arbetsmarknadsåtgärder och 
vuxenutbildning. Genom detta bibehålls en samlad struktur där medborgare kan få del av 
insatser och utbildning för att höja den egna kompetensen och skapa förutsättningar till egen 
försörjning. Utvecklingen av det statliga regelverket medför också ett allt tydligare behov av 
ett verksamhetsmässigt samspel mellan kommunala arbetsmarknadsinsatser och 
vuxenutbildningen. På samma sätt indikerar utvecklingen av den statliga styrningen att 
kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken kommer att fortsätta att öka.
Kommunalförbund och gemensam nämnd utgör de offentligrättsliga möjligheterna till 
samverkan med andra kommuner i organisationsform. Kommunledningsförvaltningens 
bedömning är att en omvandling av Viadidaktnämnden till ett kommunalförbund med två 
medlemskommuner totalt sett skulle medföra en större administration per kommun än i 
dagsläget. Den ursprungliga utredningen från 2001, som ledde till inrättandet av 
Viadidaktnämnden, bedömde också att ett kommunalförbund skulle vara en för komplex 
organisationsmodell för dessa verksamheter. 
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I alternativen inomkommunal nämnd respektive fördelning av uppdraget på befintliga 
nämnder behöver allt behov av samverkan med andra kommuner lösas på annat sätt. Detta 
kan då bland annat ske genom avtalssamverkan.  Även vid en inomkommunal lösning finns 
avgörande skäl för att organisatoriskt fortsätta att hålla samman arbetsmarknadsåtgärder och 
vuxenutbildning. Med hänsyn till nämndstrukturen i övrigt ser kommunledningsförvaltningen 
i så fall att en egen nämnd för dessa verksamheter är att föredra framför att fördela hela det 
nuvarande ansvarsområdet till någon av de befintliga nämnderna.
Gemensam nämnd är sedan år 2001 den etablerade organisationsformen för 
Viadidaktnämndens verksamheter. En av fördelarna med gemensam nämnd är att det 
automatiskt finns ett etablerat samarbete att utgå ifrån, i de fall där kommunen är beroende av 
en samverkan med andra kommuner. Det befintliga uppdraget till nämnden svarar samtidigt 
mot det allt tydligare behovet att organisatoriskt hålla samman arbetsmarknadsåtgärder och 
vuxenutbildning. En fortsättning av samverkan i den nuvarande gemensamma nämnden 
förutsätter dock ytterst att de politiska ledningarna i båda kommunerna bedömer att detta är 
önskvärt och ändamålsenligt. 
Inför en eventuell fortsättning för Viadidaktnämnden ser kommunledningsförvaltningen att 
det finns skäl att se över såväl nämndens reglemente som avtalet mellan kommunerna. 
Inrättandet av Viadidaktnämnden utgick från att båda kommunerna hade samma ambitioner 
för verksamheten. Kommunledningsförvaltningens bedömning är dock att skillnader i 
ambitionsnivå och förväntningar idag utgör en av de utmaningar verksamheten har att hantera. 
Därför behöver exempelvis formerna tydliggöras för hur kommunerna var och en för sig, eller 
tillsammans, kan beställa tjänster som inte tillhandahålls inom nämndens budgeterade 
område. Vidare bör den nuvarande ordningen där kostnaderna fördelas efter invånarantal 
aktualitetsprövas för att säkerställa att detta är en lämplig modell.
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

§ 250

Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut om justering av priser för Movingo (KS/2017:571)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att 
justera priserna i Movingo.

Sammanfattning av ärendet
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som har lanserats 
den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare 
tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige.

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall 
lokaltrafikens biljetter ”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens 
biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala 
län där en Movingo Märsta –Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas 
eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som 
UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. En 
följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser 
nyttja SL och UL. 

I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning 
till Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera 
administrativt, än vad som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att 
MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa ett prismässigt spann 
mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska 
giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr 
högre än priset på biljetten i lokaltrafiken.

Mot denna bakgrund har direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet den 6 oktober 2017 beslutat om att godkänna att MÄLAB 
kan justera priserna i Movingo enligt ovan beskrivning. Direktionen har även beslutat 
att föreslå att respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna 
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta 
kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers 
kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut.
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KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07
 Protokoll Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-11-06, 

§ 11
_________________

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-12-07 KS/2017:571 - 043 
Tillväxt och Utveckling 

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

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt

Kommunstyrelsen

Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut om justering av priser för Movingo 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om att justera priserna i Movingo.

Sammanfattning av ärendet
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som har lanserats 
den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare 
tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige.

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall 
lokaltrafikens biljetter ”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens 
biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala 
län där en Movingo Märsta –Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas 
eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som 
UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. En 
följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser 
nyttja SL och UL. 

I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning 
till Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera 
administrativt, än vad som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att 
MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa ett prismässigt spann mellan 
priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska giltighet. 
Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr högre än 
priset på biljetten i lokaltrafiken.

Mot denna bakgrund har direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet den 6 oktober 2017 beslutat om att godkänna att MÄLAB 
kan justera priserna i Movingo enligt ovan beskrivning. Direktionen har även beslutat 
att föreslå att respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna 
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta 
kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers 
kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-12-07 KS/2017:571 - 043 
Tillväxt och Utveckling 

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

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se

Ärendets handlingar
 Protokoll Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-11-06, 

§ 11
 

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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Styrelsesammanträde 2017-05-31 
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Ärende 6 – Justering av priser i Movingo 
Föredragande: Mårten Levin 
Bilaga:  --- 
  

Sammanfattning 

Styrelsen beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo. Besluten om priser villkorades 
mot godkännande av MÄLAB:s ägare.  

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter 
”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i 
korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta – Uppsala (samt Märsta 
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika 
mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. 

En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och 
UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning till Movingo 
skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad som tidigare 
antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa 
ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma 
geografiska giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr högre 
än priset på biljetten i lokaltrafiken.  

Beredning pågår om hur stor en höjning av priset i relationen Märsta – Uppsala bör bli. 

Styrelsen beslutar 

att  föreslå Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 
Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland 
besluta 

att   utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) 
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardaltaxan är lägre än 
pris på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra 
priset i för biljetten i Mälardalstaxan upp till priset för motsvarande biljett i ägarnas 
trafik plus 300 kr 

att  villkorat att ovanstående beslut fattas hos berörda ägare fastställa pris för Movingo 30-dagar med 
giltighet Märsta – Uppsala samt Märsta – Knivsta till XXX kr 
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Bakgrund 
Styrelsen beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo. Besluten om priser villkorades 
mot godkännande av MÄLAB:s ägare.  

I ägarnas beslut ingick en delegation åt MÄLAB att fatta beslut om vissa prisförändringar. 

• Fastställa pris på tilläggsbiljett för Arlanda C 
• Vid behov höja priset på Movingo så att priset på Movingo aldrig blir lägre än priset på en 

biljett i ägarnas trafik med samma lokala giltighet 
• Besluta om priser för tillkommande relationer 

Vid sammanträdet i mars 2017 beslutade styrelsen att justera vissa priser som en följd av att 
prishöjningar skett i den lokala trafiken samt som en konsekvens av större områden för lokal giltighet. 
Därutöver infördes också pris för Laxå. 

Behov av prishöjning i förhållande till UL/SL-biljetterna 
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter 
”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i 
korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta – Uppsala (samt Märsta 
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika 
mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL.  

En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och 
UL. När beslutet fattades sågs detta som hanterbart; generellt är UL:s och SL:s försäljningskanaler 
mycket mer utbyggda än SJ:s försäljningsautomater som enbart finns på regionaltågsstationerna och 
dessutom är lokaltrafikens varumärken starka och väletablerade. Om resenärer trots detta väljer ”fel” 
biljetter så återförs intäkterna till lokaltrafiken genom konstruktionen om fördelning av regionala 
intäkter mellan parallell trafik som finns inskriven i trafikavtalen. 

I förberedelserna för försäljningsstart för Movingo har det dock uppmärksammats att en 
överströmning skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt.  

• Utvecklingen av nya appar för försäljning av Movingo, som exempelvis kommer erbjuda 
betalning via Swish, kan göra att resenärer väljer Movingo enbart för att appen är bättre.  

• SJ planerar erbjuda Priopoäng för Movingobiljetter, vilket MÄLAB inte motsatt sig så länge 
detta också gäller köp via MÄLAB:s kanaler, men vilket får som bieffekt att Movingos 
attraktivitet ökar i förhållande till UL/SL-biljetten.  

• Movingo kan ge ytterligare några resmöjligheter mellan norra Stockholm och Uppsala genom 
byte mellan SL:s pendeltåg i och SJ:s tåg i Märsta. 

Med dagens förutsättningar skulle underlätta fördelningen av intäkterna ifall det fanns en prisskillnad 
mellan Movingo och UL/SL-biljetten så att resenärerna genom sitt val av biljett medverkar till att 
pengarna hamnar rätt. Såsom besluten hos ägarna nu är fattade kräver ett sådant beslut förnyade beslut 
hos ägarna och en sådan process har initierats i Stockholms och Uppsala län.  

73



3(3) 

 

 

      www.malab.se 
Utveckling och förvaltning av regional tågtrafik        Stockholm • Södermanland • Uppsala • Västmanland • Örebro • Östergötland 

 

Det föreslås därför att ägarna fattar nya beslut som möjliggör för MÄLAB att besluta om en 
prisdifferens på 0-300 kr mellan Movingo och MÄLAB:s ägares biljetter, räknat på en 30-dagars 
periodbiljett. Det föreslås därutöver att nytt pris för normalpris Movingo Märsta – Uppsala sätts till 
XXX kr. 
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

§ 247

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom äldreomsorgen (KS/2017:319)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att motionen bifalles ger kommunstyrelsen 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för utdrag 
ur belastningsregistret, både i samband med anställning samt under innevarande 
anställning.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun stärker skyddet 
för medborgarna genom att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
äldreomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. Kompletterande 
uppgifter har inhämtats från kommunens personalavdelning. 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionärernas yrkande. Nämndens 
bedömning är att ett sådant krav ska omfatta samtlig personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Vidare, menar nämnden att det finns ett behov av att vilken 
typ av brott som man ska ta hänsyn till i bedömningen av lämplighet vid anställning. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-11-03
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: begär utdrag vid anställning inom äldreomsorgen
 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 101, 2017-10-26
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-03 KS/2017:319 - 029 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom äldreomsorgen
Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

2. Under förutsättning att motionen bifalles ger kommunstyrelsen 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för 
utdrag ur belastningsregistret, både i samband med anställning samt under 
innevarande anställning.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-03 KS/2017:319 - 029 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom äldreomsorgen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun stärker skyddet för 
medborgarna genom att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
äldreomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. Kompletterande 
uppgifter har inhämtats från kommunens personalavdelning. 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionärernas yrkande. Nämndens 
bedömning är att ett sådant krav ska omfatta samtlig personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Vidare, menar nämnden att det finns ett behov av att vilken typ 
av brott som man ska ta hänsyn till i bedömningen av lämplighet vid anställning. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: begär utdrag vid anställning inom äldreomsorgen
 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 101, 2017-10-26
 
Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsnämnden anser i sitt yttrande över motionen, att den bör bifallas. I 
beredningen av ärendet har underhandskontakter hafts med personalavdelningen. Det 
finns inga hinder för kommunen att införa krav på utdrag ur belastningsregistret

De uppgifter som framkommit vid kontakterna med personalavdelningen, ger vid 
handen att det redan idag finns verksamheter som har krav på utdrag ur 
belastningsregister vid anställning. De som berörs av detta är personal som arbetar med 
barn under 18 år. 

Vid ett eventuellt införande av krav på utdrag ut belastningsregister enligt 
motionärernas yrkande, är det viktigt att kommunen klart definierar vilken typ av brott 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-03 KS/2017:319 - 029 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

man ska ta hänsyn till vid bedömningen av lämpligheten hos den sökande för att få 
anställning. Likaså att sådana riktlinjer tillämpas konsekvent. Denna omständighet 
pekar också vård- och omsorgsnämnden på i sitt yttrande. Det bör också framhållas att 
krav på utdrag ur belastningsregister kan av vissa personer och i vissa sammanhang 
uppfattas som integritetskränkande.

Kommunledningsförvaltningen delar vård- och omsorgsnämndens ståndpunkt om ett 
bifall av motionen samtidigt som förvaltningen bedömer frågan om utdrag ur 
belastningsregister vid anställning som komplex med många aspekter som bör lyftas 
från och klarläggas. 

Utifrån ansvarsfördelningen för personalfrågor i Katrineholms kommun, där 
kommunstyrelsen ansvarar för bland annat personalpolitik och personaladministrativa 
frågor. Därför behöver kommunstyrelsen ta fram riktlinjer och rutiner för hanteringen 
av utdrag ur belastningsregister, innan motionen kan verkställas. Därav föreslås även 
kommunstyrelsen ge kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att utarbeta dessa 
riktlinjer och rutiner.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
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Katrineholm 2017-06-05 

MOTION 

Begär utdrag vid anställning inom äldreomsorgen  
 

2013 infördes också en ny lag som ger arbetsgivaren rätt, men inte skyldighet, att kräva ett utdrag ur 
belastningsregistret av personer som erbjuds jobb som innefattar direkt och regelbunden kontakt 
med barn.  

Antalet begärda utdrag ur belastningsregistret totalt i Sverige har ökat från 40 686 stycken till      
265 514 stycken mellan 2003 och 2015.  
Kommuner och privata arbetsgivare är skyldiga att i vissa fall begära att personer som erbjuds 
anställning visar utdrag ur polisens belastningsregister. Det gäller dem som ska arbeta inom 
grundskola, barnomsorg, familjehem eller jourhem samt LSS- och HVB-verksamhet med barn.  

Sveriges Kommuner och Landsting anser att kommuner borde ha möjlighet att begära ut 
registerutdrag vid anställning inom hemtjänsten, personlig assistans och äldreomsorg. 

Det är viktigt att vi med alla medel vi har försöker att skydda våra brukare. 

Huddinge begär, utöver vad man enligt lag är skyldig att göra, också registerutdrag vid anställning 
inom äldreomsorgen. –  Kommunen skriver i alla annonser som gäller personal inom äldreomsorgen 
att om den sökande går vidare till intervju ska de ha med utdrag. –  Det blir avskräckande för dem 
som möjligtvis har något i sitt bagage. 

Skyddet för barn, äldre och andra utsatta ska vägas mot den personliga integriteten för den som 
söker jobb. 

- Vi yrkar på att kommunen stärker skyddet mot våra medborgare genom att begära utdrag 
från belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. 

 

Joha Frondelius  Marian Loley 

Kristdemokraterna  Kristdemokraterna 
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Protokollsutdrag 1 (1)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-10-26 Hnr VON 2017:1133

§ 101
Yttrande över motion om att begära utdrag ur belast-
ningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen 
(VON/2017:53)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och över-

sänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

2. Nämnden föreslår att motionen bifalls.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna Joha Frondelius och Marian Loley har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunen ska begära utdrag ur belast-
ningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har fått motionen på remiss från kommunledningsförvaltningen med önskan om 
yttrande gällande synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet.

Som arbetsgivare till blivande anställd finns möjlighet att ta del av ett registerutdrag 
från belastningsregistret. I dagsläget tillämpas utdrag ur belastningsregistret endast 
inom förvaltningens verksamheter som riktar sig mot barn. 

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande/bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till yrkandet om utdrag från 
belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen och föreslår kommunfull-
mäktige att bifalla motionen. Förvaltningens bedömning är att detta krav skall om-
fatta all personal inom hela vård- och omsorgsförvaltningen, således även personal 
inom funktionsnedsättningsområdet, hälso- och sjukvårdområdet, myndighet samt 
stödfunktioner. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver även definiera vilken typ av 
brott som förvaltningen avser att ta hänsyn till i bedömningen av lämplighet för an-
ställning. 

Ärendets handlingar
 Remiss: Motion om utdrag vid anställning inom äldreomsorgen
 Motion: Begäran utdrag vid anställning inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Lennart Olsson (S) och Karin Frisk (S) samt verksamhetschef myndighets- och 
specialistavdelning Susanna Kullman.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

§ 248

Svar på motion om hälsovård på arbetstid (KS/2017:420)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, dock med tillägget att 
arbetstagare ska ha rätt att gå på Landstingets fria hälsokontroller, vid 40, 50 och 60 
år, på arbetstid med bibehållen lön.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Sten Holmgrens (C)eget yrkande reserverar sig Sten 
Holmgren (C) och Nicklas Adamsson (MP). 

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilket de yrkar 
rätten till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, 
cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms 
kommun.

Personalavdelningen har berett ärendet och konstaterat att inom Katrineholms 
kommun har arbetstagare även rätt till följande besök inom hälso- och sjukvården, 
med bibehållen lön blodgivning, gynekologisk cellprovtagning, mammografi, PSA-
provtagning, företagshälsovård och mödravårdscentral under vissa förutsättningar. 
Arbetstagaren har endast rätt att utnyttja förmånen om bibehållen lön på arbetstid, om 
det inte är möjligt att genomföra besöket under annan tid.

Vi sitt sammanträde lämnade personalutskottet följande förslag:
Med hänvisning till att rätten till ledighet, enligt motionens yrkanden, redan finns i 
Katrineholms kommun föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse
motionen besvarad.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Protokollsutdrag från personalutskottet § 55, 2017-11-22
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-07
 Motion: hälsovård på arbetstid 

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), Nicklas 
Adamsson (MP), Göran Dahlström (S) och Johan Söderberg (S).
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-13

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

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Sten Holmgrens (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag till beslut.
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-12-06 KS/2017:420 - 028 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
 

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om hälsovård på 
arbetstid  

Ordförande ställer sig bakom personalutskottet beslut att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, dock med tillägget att 
arbetstagare ska ha rätt att gå på Landstingets fria hälsokontroller, vid 40, 50 och 60 år, 
på arbetstid med bibehållen lön.
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 2017-11-22

§ 55

Beslut - Motion om hälsovård på arbetstid (KS/2017:420)
Personalutskottets beslut
Med hänvisning till att rätten till ledighet, enligt motionens yrkanden, redan finns i 
Katrineholms kommun föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse
motionen besvarad.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Inger Fredriksson 
(C) och Ylva G Karlsson (MP). Reservationen i sin helhet bifogas protokollet, se 
bilaga B.

Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilket de yrkar 
rätten till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, 
cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms 
kommun.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Christer Sundqvist (M), Susanne Sandlund.

Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Inger Fredriksson (C) och Ylva G Karlsson (MP) avslagsyrkande. Han 
finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
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centerm.,@

DNR KS/20L7:420

Reservation angående Motion om hälsovård på arbetstid

Motionen tar upp möjligheten att ge rätt till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller,

mammografi, cytologprov och PSA-prov för anställt personal inom Katrineholms kommun. Detta som

ett led i att Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och också för att få ner de höga

sjuktalen genom ett uppmuntrande, förebyggande arbete.

Till viss del sker detta redan, men vi i Centerpartiet och Miljöpartiet vill gå längre och låta även

allmänna hälsokontroller omfattas i de besök som berättigar till ledighet utan löneavdrag.

Viyrkade därför bifall till motionen.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 22 november 2Ot7

Fredriksson, Centerpartiet

:/Å/a (ttilto-
Yl,0a G Ka/lsson, Miljöpartiet

lt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 

  -  
PERSONALAVDELNINGEN 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 53 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Carlsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Svar motion om hälsovård på arbetstid 

Personalavdelningens förslag till beslut
Med hänvisning till att rätten till ledighet, enligt motionens yrkanden, redan finns i 
Katrineholms kommun föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse
motionen besvarad.

Ärendets handlingar
 Motion om hälsovård på arbetstid
 
Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilken de yrkar 
att rätt till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokotroller, mammografi, 
cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms 
kommun.

I Katrineholms kommun finns denna möjlighet. I personalhandboken förtydligas vad 
som ryms inom begreppet läkarbesök på arbetstid, enligt följande:

Medarbetare har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare 
vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på betald 
arbetstid. Med akut sjukdom avses ett hastigt insjuknande och/eller smärta och med 
olycksfall en plötsligt oförutsedd händelse. Allmänna hälsokontroller, planerade 
läkarbesök, efterbehandling samt provtagningar inryms inte i akuta läkarbesök. 
 
Inom Katrineholms kommun har arbetstagare även rätt till följande besök inom hälso- 
och sjukvården, med bibehållen lön: 

 Blodgivning
 Gynekologisk cellprovtagning
 Mammografi
 PSA-provtagning 
 Företagshälsovård
 Mödravårdscentral

Besök på mödravårdscentral på betald arbetstid är möjligt högst två gånger per 
havandeskap, detta gäller både för kvinnor och för män. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 

  -  
PERSONALAVDELNINGEN 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 53 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Carlsson@katrineholm.se 

Arbetstagaren har endast rätt att utnyttja förmånen om bibehållen lön på arbetstid, om 
det inte är möjligt att genomföra besöket under annan tid. 
Deltidsanställd/deltidssjukskriven kan i många fall använda sin fritid för besöket. 
Någon begränsning per arbetsdag av den tid då arbetstagaren är berättigad till 
bibehållen lön finns inte. Behövs en hel dag tas i anspråk utgår lön för hela dagen. 
Förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall räknas inte som 
besök med rätt till bibehållen lön på arbetstid.  

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till:

87



                     

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Hälsovård på arbetstid
Kommunerna kommer att få möta allt större utmaningar i att rekrytera och behålla kompetent 
arbetskraft. Katrineholms kommun kommer inte att vara något undantag. För att möta utvecklingen, 
när det gäller detta, krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Tidigare har 
kommunfullmäktige beslutat om friskvårdspeng och om friskvårdsaktiviteter. Det är självklart att 
Katrineholm måste erbjuda goda möjligheter på detta område. Men det finns även andra områden, 
där kommunen kan erbjuda förmåner som förenklar vardagen för de anställda och som dessutom 
kan leda till en friskare personal.

Centerpartiet anser att kommunens personal ska ha rätt att på arbetstid, utan löneavdrag, 
genomföra hälsoundersökningar som mammografi, cytologprov och PSA-prov utöver allmänna 
hälsokontroller.

Centerpartiet yrkar:

Att rätt till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, cytologprov och PSA-
prov införs för personal som är anställd inom Katrineholms kommun.

Katrineholm 22 augusti 2017

 Inger Fredriksson (C)       Sten Holmgren (C)       
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-29

§ 225

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus (KS/2017:422)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om uppdrag om förstudie av parkeringshus med 
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda 
en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av 
järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse framkommer att det under 2016 
genomfördes en förstudie av parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm. I 
förstudien redogjordes för olika alternativa placeringar av ett parkeringshus och dess 
effekter. 

Förstudien resulterade i beslut om att bygga ett parkeringshus på den norra sidan om 
järnvägen. Efter att beslut om byggnation fattats, har samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram förslag till parkeringsstrategi jämte trafikstrategi, vilka är under beredning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie av ytterligare ett 
parkeringshus bör ske efter att det redan beslutade parkeringshuset är byggt och att 
parkeringsstrategin implementerats samt att pågående parkeringsförändringar 
utvärderats. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-30
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus
 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-12
___________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 KS/2017:422 - 385 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 KS/2017:422 - 385 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda en 
förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av 
järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse framkommer att det under 2016 
genomfördes en förstudie av parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm. I 
förstudien redogjordes för olika alternativa placeringar av ett parkeringshus och dess 
effekter. 

Förstudien resulterade i beslut om att bygga ett parkeringshus på den norra sidan om 
järnvägen. Efter att beslut om byggnation fattats, har samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram förslag till parkeringsstrategi jämte trafikstrategi, vilka är under beredning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie av ytterligare ett 
parkeringshus bör ske efter att det redan beslutade parkeringshuset är byggt och att 
parkeringsstrategin implementerats samt att pågående parkeringsförändringar 
utvärderats. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus
 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-12
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:486 - 319 
Tillväxt och utveckling 

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

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jennie Lind 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus 
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen anser motionen besvarad och en förstudie av parkeringshus 
avvaktas tills pågående parkeringsförändringar har utvärderats. 

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendal (V) och Olof Carlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
inleda en förstudie om lämplig placering och kostnadskalkyl av ett parkeringshus 
centralt på södra sidan av järnvägen. 

Ärendets handlingar
 Motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus
 Remiss av motionen 
 

Förvaltningens bedömning
Under 2016 genomfördes en förstudie av placering, utformning och kostnad för ett 
parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm stad. Den utredningen resulterade i 
beslut om byggnation av ett parkeringshus på norra sidan om järnvägen, med plats för 
omkring 260 bilparkeringar. Det är en ökning med ca 160 parkeringsplatser från 
dagens utbud. 

I förstudien som föregick beslut om P-hus på norra sidan av järnvägen redogjordes för 
olika placeringar (södra och norra sidan av järnvägen) samt potentiella effekter av 
detta. Sedan beslut om byggnation har samhällsbyggandsförvaltningen inventerat 
parkeringsplatser och tagit fram en parkeringsstrategi som är under bearbetning för 
politiskt beslut. Likaså ska en trafikstrategi inom kort presenteras för beslut.  
Strategiernas åtgärder för hållbart resande och effektiv markanvändning förväntas 
påverka behovet av parkeringsplatser för bil i framtiden, och det går därför inte med 
säkerhet att säga att/när byggnation av ett ytterligare parkeringshus är befogat. Dock 
vet vi att behovet av bilparkering kommer att finnas under en lång tid och att samla 
parkering i anläggningar är ett platseffektivt sätt att hantera utrymmet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie för byggnation av ett 
ytterligare parkeringshus bör ske först efter att det beslutade parkeringshuset på norr 
har byggts och utvärderats, samt att parkeringsstrategin har implementerats och 
effekter av dess åtgärder kan utvärderas.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:486 - 319 
Tillväxt och utveckling 

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

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Stefan Jansson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jennie Lind

Utredare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Uppdrag om förstudie av parkeringshus

Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi 

samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning av centrum 

innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. 

Kommunens ambition är att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i centrum vilket är 

viktigt ur ett miljöperspektiv, men vi ser också att detaljerna kring bilismen och parkering i 

centrum skapar behov av praktiska lösningar. Utöver det som föreslås i trafik och 

parkeringsstategierna anser vi från Vänsterpartiet att det kommer att finnas ett behov av ett 

nytt parkeringshus i framtiden. Vi har tagit beslut om ett parkeringshus på norr för först och 

främst pendlarparkering. Vi vill redan nu utreda förutsättningarna om ytterligare ett 

parkeringshus i centrum på södra sidan av järnvägen.

Vi yrkar att:

Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett 

parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Tony Rosendahl (V) Olof Carlsson (V)

Katrineholm 21/08 - 2017
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-29

§ 226

Svar på motion om förströelsefond (KS/2017:345)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om förströelsefond med hänvisning till 
yttrandet från Katrineholms Fastighets AB.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka 
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

Motionären skriver att Katrineholms Fastighets AB (KFAB) sedan 2002 äger 
merparten av kommunens verksamhetslokaler. Vidare, att under de senaste sex åren 
har kostnaderna för skadegörelse på bland annat skolor och förskolor fördubblats. 
Glaskross och klotter har, enligt motionären, kostat KFAB 1 070 000 kronor 2016. 
Centerpartiet vill vända denna utveckling genom att avsätta pengar till fond till 
förströelse om skadegörelsen upphör helt eller minskar drastiskt. 

KFAB har yttrat sig över motionen och instämmer med motionären om att 
skadegörelsen måste stoppas. KFAB ställer sig dock tvekande till att inrätta en fond, 
enligt motionens intentioner. KFAB förordar istället att man, tillsammans med 
kommunen, verkar för ett ökat användande av övervaktningskameror vid skolor och 
förskolor. Bolaget hänvisar till att man idag använder sig av kameraövervakning vid 
några skolor och att skadegörelsen vid dessa platser minskat väsentligt eller nästan 
upphört helt. Vidare, pekar KFAB på ett ökat användande av bevakningstjänster 
utanför skoltid för att komma till rätta med skadegörelsen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-24
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion om förströelsefond
 Skrivelse från Katrineholms Fastighets AB, 2017-09-18

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-29

Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande och finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag till beslut.
___________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-24 KS/2017:345 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förströelsefond
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
yttrandet från Katrineholms Fastighets AB.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-24 KS/2017:345 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förströelsefond 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka 
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

Motionären skriver att Katrineholms Fastighets AB (KFAB) sedan 2002 äger 
merparten av kommunens verksamhetslokaler. Vidare, att under de senaste sex åren 
har kostnaderna för skadegörelse på bl a skolor och förskolor fördubblats. Glaskross 
och klotter har, enligt motionären, kostat KFAB 1 070 000 kronor 2016. Centerpartiet 
vill vända denna utveckling genom att avsätta pengar till fond till förströelse om 
skadegörelsen upphör helt eller minskar drastiskt. 

KFAB har yttrat sig över motionen och instämmer med motionären om att 
skadegörelsen måste stoppas. KFAB ställer sig dock tvekande till att inrätta en fond, 
enligt motionens intentioner. KFAB förordar istället att man, tillsammans med 
kommunen, verkar för ett ökat användande av övervaktningskameror vid skolor och 
förskolor. Bolaget hänvisar till att man idag använder sig av kameraövervakning vid 
några skolor och att skadegörelsen vid dessa platser minskat väsentligt eller nästan 
upphört helt. Vidare, pekar KFAB på ett ökat användande av bevakningstjänster 
utanför skoltid för att komma till rätta med skadegörelsen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion om förströelsefond
 Skrivelse från Katrineholms Fastighets AB, 2017-09-18
 
Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka 
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från KFAB.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-24 KS/2017:345 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
KFAB. Av yttrandet framkommer att bolaget är tveksamt att inrätta en fond av det slag 
som motionären förordar. 

KFAB förordar istället att man, tillsammans med kommunen, verkar för ett ökat 
användande av övervaktningskameror vid skolor och förskolor. Bolaget hänvisar till 
att man idag använder sig av kameraövervakning vid några skolor och att 
skadegörelsen med goda resultat i form av minskat väsentligt eller nästan upphört helt. 
KFAB pekar också på ett ökat användande av bevakningstjänster utanför skoltid från 
inhyrda bevakningsföretag för att komma till rätta med skadegörelsen och lagföra för 
att få personer som hänger sig åt skadegörelse lagförda och skadeståndsansvariga. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut utan hänvisar till 
KFAB:s yttrande.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Akten
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Förströelsefond
Kommunens fastighetsbolag, KFAB, äger sedan 2002 de flesta av kommunens verksamhetslokaler. 
Under de senaste sex åren har kostnaderna för skadegörelse bland annat i skolor och förskolor mer 
än fördubblats. Det handlar om glasskross och klotter som kostat bolaget 1.070.000 kronor enligt 
2016 års bokslut. Det är fullkomligt bortkastade pengar.

Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att vända utvecklingen och vi tror att de bästa 
”poliserna” att sätta in är eleverna själva. En möjlighet skulle vara att avsätta medel till en fond, som 
får användas till förströelse om skadegörelsen upphör helt eller minskar radikalt. Ett lämpligt belopp 
skulle kunna vara hälften av kostnaden för dagens skadegörelse och denna kostnad skulle kunna 
fördelas lika mellan KFAB och kommunen. 

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommuns inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i form av 
glasskross, klotter och liknande enligt motionens intentioner. 

Katrineholm 15 juni 2017

 Inger Fredriksson (C)
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-29

§ 227

Svar på motion om införande av Huskurage (KS/2017:249)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen om införande av huskurage besvarad med 
hänvisning till Katrineholms Fastighets AB:s yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande 
av Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande:

Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka 
tryggheten i hemmen.

I kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB). I yttrandet skriver KFAB att de redan planerat 
att arbeta fram en handlingsplan och att anta riktlinjer och rutiner för hur KFAB 
önskar att boende kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra 
då någon kan misstänkas fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer. 

I sammanhanget kan noteras att kommunfullmäktige antog 2015-03-05, § 86 
styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun. I 
den är ett delmål från kommunens övergripande mål att initiera insatser i den 
kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld. I 
kommunplanen 2015-2018 står det även bland annat att kommunen ska verka för ett 
högt säkerhetsmedvetande och att reducera risker. Det står vidare att invånare, 
besökare och företag ska kunna känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god 
säkerhet. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till 
brott, att höja trygghetsfaktorn och att på olika sätt förhindra att flickor och pojkar 
kommer in på en brottslig bana. Bland annat alkohol- och drogförebyggande arbete, 
arbete mot våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar i 
det brottsförebyggande arbetet. 

De jämställdhetspolitiska målen talar om att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv och kopplat till det finns fyra delmål varav ett är att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-14
 Yttrande från Katrineholms Fastighets AB daterad 2017-11-10 
 Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) daterad 2017-04-20
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-11-29

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Inger 
Fredriksson (C).

Förslag och yrkanden
Ordföranden, Göran Dahlström (S), yrkar att motionen ska anses besvarad och återtar 
därmed sitt tidigare redovisade förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt yrkande och finner 
att styrelsen biträder detta.
___________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-14 KS/2017:249 - 109 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Svar på motion om införande av Huskurage 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsforvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande av 
Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande:

Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka 
tryggheten i hemmen.

I kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB). I yttrandet skriver KFAB att de redan planerat 
att arbeta fram en handlingsplan och att anta riktlinjer och rutiner för hur KFAB önskar 
att boende kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra då någon 
kan misstänkas fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer. 

I sammanhanget kan noteras att kommunfullmäktige antog 2015-03-05, § 86 
styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun. I 
den är ett delmål från kommunens övergripande mål att initiera insatser i den 
kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld. I 
kommunplanen 2015-2018 står det även bland annat att kommunen ska verka för ett 
högt säkerhetsmedvetande och att reducera risker. Det står vidare att invånare, 
besökare och företag ska kunna känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god 
säkerhet. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, 
att höja trygghetsfaktorn och att på olika sätt förhindra att flickor och pojkar kommer 
in på en brottslig bana. Bland annat alkohol- och drogförebyggande arbete, arbete mot 
våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar i det 
brottsförebyggande arbetet. 

De jämställdhetspolitiska målen talar om att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv och kopplat till det finns fyra delmål varav ett är att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Ärendets handlingar
 Yttrande från Katrineholms Fastighets AB daterad 2017-11-10 
 Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) daterad 2017-04-20
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-14 KS/2017:249 - 109 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Bedömningen görs att arbetet med att minska våldet och att öka tryggheten för 
boenden är pågående inom kommunens bostadsbolag i och med KFAB:s planering för 
framtagande av riktlinjer och rutiner vid oro för våld i nära relation. Värt att notera är 
att styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun 
antogs 2015.

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm 

Om införande av Huskurage
Varje år dör 20 personer till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 kvinnor 
som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. Oftast har våldet pågått under en längre tid och i 
hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av våra fyra jämställdhetspolitiska mål. Det 
handlar dock inte enbart om mål, det handlar också om att rädda liv och förhindra skador.

Förutom det våld som vuxna utövar mot andra vuxna beräknar Rädda Barnen att vart tionde barn 
lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet och bakom stängda dörrar, men 
det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Det behövs att vi alla sätter gränser och visar kurage. 

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. 
Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och 
Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. 

Metoden går ut på att ge grannar verktyg för att kunna och våga agera, för att få en möjlighet att visa 
omtanke och omsorg då någon far illa. Det hela är alltså att visa civilkurage, i husen där vi bor. En 
viktig form av grannsamverkan.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta 
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av en sammanställning 
av aktiva handlingar, som att knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar och att 
ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det 
finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta 
leder till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv 
fritt från våld.  

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.

Centerpartiet i Katrineholms kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens 
bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans 
ansvarar för utbildningsinsatser och införandet av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda 
liv.

Vi yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och 
bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen. 

Katrineholm 20 april 2017

Inger Fredriksson Anita Karlsson

110



 

 

 

- 

111


	Dagordning
	Allmänhetens fråga
	Entledigande från uppdraget som Överförmyndare
	Val av ersättare i kommunstyrelsen
	Val av ersättare i bygg- och miljönämnden
	Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB
	Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 mfl
	Tjänsteskrivelse KLF
	BMN §129
	Tjänsteutlåtande SBF
	Granskningsutlåtande
	Planbeskrivning
	Planbestämmelser

	Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta1:10 m.fl, Katrineholms kommun
	Tjänsteskrivelse KLF
	BMN §134
	Tjänsteutlåtande SBF
	Granskningsutlåtande
	Planbestämmelser
	Illustrationsplan
	Planbeskrivning

	Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensamnämnd med förslag till organisation förViadidaktnämndens verksamheter
	Tjänsteskrivelse KLF
	Skrivelse - Framtida organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

	Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetsbeslut om justering av priser för Movingo
	Tjänsteskrivelse SBF
	Protokoll kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

	Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vidanställning inom äldreomsorgen
	KS- ordförandens förslag till beslut
	Tjänsteutlåtande KLF
	Motion - Begär utdrag vid anställning inom äldreomsorgen
	VON §101

	Svar på motion om hälsovård på arbetstid
	KS-ordförandens förslag till beslut
	PU §55 samt reservation
	Tjänsteskrivelse KLF
	Motion - Hälsovård på arbetstid

	Svar på motion om uppdrag om förstudie avparkeringshus
	KS-ordförandens förslag till beslut
	Tjänteutlåtande KLF
	Yttrande SBF
	Motion - Uppdrag om förstudie av parkeringshus

	Svar på motion om förströelsefond
	Reservation 
	KS-ordförandens förslag till beslut
	Tjänsteutlåtande KLF
	Yttrande KFAB
	Motion - Förströelsefond

	Svar på motion om införande av Huskurage
	Tjänsteskrivelse KLF
	Yttrande KFAB
	Motion om införande av Huskurage

	(NY) Motion om prakti inom vård- och omsorg för ungdomar



