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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-24

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2020-09-30 kl. 08:15

Plats

Presto, Värmbolsvägen 2 Katrineholm

Nr

Ärende

Beteckning

Information
1

Kommunstyrelsens verksamhet
- Näringslivsranking
- Nya nyckeltal om effektivitet i Kolada

2

Pågående viktiga/större uppdrag och händelser Äldreboenden hävning av besöksförbud

3

Information Sörmland Vatten och Avfall AB (tas
upp som beslutsärenden i oktober)
- Renhållningstaxa
- VA-taxa
- Renhållningsordning
- Bestämmelser för användandet av kommunens
vatten och avloppsanläggningar
- Godkännande av investeringar
i VA-ledningar
- Godkännande av utökad investering - Ny
rötkammare vid Rosenholm

4

Fokusområde- Utveckling i Katrineholm,
arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av
åtgärder för ökad egen försörjning
Ärenden till kommunfullmäktige

5

Ansökan om övertagande av tillsynsavgift enligt
miljötillsynsförordningen

KS/2020:253

6

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska
förening

KS/2020:275

7

Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun

KS/2020:9

8

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr
420)

KS/2020:280

9

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola

KS/2019:332

10

Svar på motion om gerillakonst

KS/2019:381

11

Svar på motion om att återkommunalisera
städningen

KS/2019:415

12

Redovisning av obesvarade motioner - september
2020

KS/2020:86
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KALLELSE
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-24

Ärenden till kommunstyrelsen
13

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden
januari till augusti 2020

KS/2020:290

14

Förlängning av Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse

KS/2020:19

15

Förlängning av Riktlinje för god ekonoisk
hushållning i Katrineholms kommun

KS/2020:20

16

Redovisning av uppdrag om ändrat regelverk för
skolskjuts

KS/2020:267

17

Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra
Sörmlands räddningstjänst

KS/2020:197

18

Svar på remiss - Ett klimatneutralt Södermanland
2045

KS/2020:207

19

Beslut om att avge yttrande till
Justitieombudsmannen

KS/2020:237

20

Transport av markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Lövåsen 3:1, Levin Sälldin Holding AB

KS/2020:218

21

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB

KS/2020:298

22

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3:1, Proveloper AB

KS/2020:301

Anmälningsärenden
23

Anmälan av delegationsbeslut

24

Meddelanden
Göran Dahlström (S)
Ordförande
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-04

KS/2020:253 - 426

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Ansökan om övertagande av tillsynsavgift enligt
miljötillsynsförordningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att hos länsstyrelsen ansöka om
ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett beslut om att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen ansöka om ett nytt beslut gällande
övertagande av tillsynsuppgifter.
Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för.
De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga verksamheter som finns för Katrineholms
kommun är cirka 10 år eller äldre och hänvisar till inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut
gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen och länsstyrelsen.

Ärendets handlingar




Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2020-08-12 § 63
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-07-28
Skrivelse - Ansökan om övertagande av tillsynsuppgifter enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen

Emma Fälth
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten

LIX: 58
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Bygg- och miljönämnden

2020-08-12

1 (1)

BMN §63

ALLM.2020.14

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos länsstyrelsen
ansöka om ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgift enligt bilagd ansökan.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Reijo Eriksson (V).

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för. De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga
verksamheter som finns för Katrineholms kommun är ca 10 år eller äldre och refererar till
inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen
och länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hos länsstyrelsen
ansöka om ett nytt beslut gällande övertagande av tillsynsuppgift enligt bilagd ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av den tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är
överlåten från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Översynen är främst av
administrativ karaktär och avses inte innebära stora förändringar av antalet
verksamheter som tillsynen överlåtits för. De beslut om överlåten tillsyn över miljöfarliga
verksamheter som finns för Katrineholms kommun är ca 10 år eller äldre och refererar till
inaktuell lagstiftning. Ett nytt beslut gör ansvarsfördelningen tydlig för både kommunen
och länsstyrelsen.

Bakgrund

Enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en stalig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen om
kommunfullmäktige begär det.
Kommunen tog 1990 över tillsynsansvaret enligt miljöskyddslagen över tillståndspliktiga
slakterier och lantbruk från länsstyrelsen. Överlåtelsen av tillsynsansvar har därefter
utökats vid flera tillfällen och omfattar sedan 2009 all tillståndspliktig miljöfarlig Bverksamhet som tillkommit eller tillkommer efter miljöbalkens ikraftträdande, utom
täkter. För närvarande har bygg- och miljönämnden i Katrineholm tillsynsansvaret för 29
överlåtna verksamheter varav 13 är sk IUV-verksamheter.
Beträffande tillsynsansvar för förorenade områden så gjordes en separat utredning 2016
av länsstyrelsen då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam
tolkning av tillsynsansvaret. Genom att ta upp frågan till förnyat beslut finns ett samlat
beslut om all överlåten tillsyn.

Ärendebeskrivning och beredning

I november 2019 tillskrev länsstyrelsen kommunerna i länet gällande behovet av nya
överlåtelsebeslut. En redogörelse för tidigare överlåtelsebeslut bifogades liksom underlag
i form av checklista för ansökningsförfarandet.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Beslutsunderlag

Skrivelse Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 §
miljötillsynsförordningen

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN
Akten
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Datum

Vår beteckning

2020-07-28

ALLM.2020.14

Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö
0150-576 61
eva.frykman@katrineholm.se

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1
kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen
Ansökan
Katrineholms kommun ansöker om övertagande av tillsyn över samtliga befintliga och
framtida anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) med undantag för
· Kraftvärmeverket i Katrineholm, anläggningsnummer 0483-122
· Täkter (nuvarande verksamhetskoder 10.11, 10.20)
Kommunen ansöker också om att ta över tillsynen av förorenade områden, där
föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet för de anläggningar som
omfattas av övertagandebeslutet ovan.
Kommunen ansöker om att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om
tillsynsuppgift daterat den 2009-12-07, dnr 555-14673-2009.
Katrineholms kommun ansöker om att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2021.

Bakgrund
Länsstyrelsen har i sin översyn av den till kommunerna överlåtna miljötillsynen noterat
att många av besluten är gamla och hänvisar till inaktuell lagstiftning. För Katrineholms
del är överlåtelsebesluten 10 år och äldre. För att tolka vilka anläggningar som överlåtits
krävs tillgång till tidigare versioner av förordningen. Även ansvarsfördelningen gällande
tillsynen av förorenade områden behöver förtydligas.
För närvarande är tillsynen över alla B-verksamheter överlåtna till kommunen utom
täkterna. A-verksamheter är inte överlåtna enligt gällande överlåtelsebeslut. Kommunen
ansöker nu om att ta över all tillsyn över tillståndspliktig verksamhet utom den befintliga
A-verksamheten Kraftvärmeverket (0483-122) och samtliga täkter. Det innebär att
kommunen ansöker om övertagande av alla tillkommande miljöfarliga verksamheter
(utom täkter) oavsett storlek. Därmed undviks gränsdragningsproblematik som
exempelvis kan komma av förändringar i miljöprövningsförordningen.

Katrineholms kommun
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641 80 Katrineholm
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Vad gäller ansvar för tillsyn av förorenade områden hanterades denna fråga under 2016 i
en separat utredning då kommunen och länsstyrelsen kom överens om en gemensam
tolkning av tillsynsansvaret. Avgörande för vem som är tillsynsmyndighet över
föroreningsskador är vem som var tillsynsmyndighet över verksamheten när denna lades
ner.

Organisation
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fullgör kommunens uppgifter enligt
plan-och bygglagen och enligt miljöbalken med undantag för förklaring av områdesskydd
enligt 7 kapitlet och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kapitlet.
Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Bygg- och miljönämnden svararockså för att
· anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 5. Kap 27
§ plan- och bygglagen
· pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17 §
miljöbalken,
· besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket
miljöbalken,
· medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
· mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 § renhållningsförordningen,
· utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
· utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
· utöva tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning verkställer nämndens arbete
inom plan- och byggområdet samt gällande tillsyn och prövning av strandskydd samt
tillstånd eller dispens för skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning. Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
verkställer nämndens övriga arbete enligt miljöbalken, övriga uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (exvis livsmedelslagen, strålskyddslagen), alkohollagen, receptfria
läkemedel och tobak.
Utöver miljöavdelningen och plan- och byggavdelningens ansvarsområden svarar också
samhällsbyggnadsförvaltningen för den kommunala infrastrukturplaneringen och
projekteringen. Kommunens miljöstrategi/kommunekologfunktion samt mark- och
exploateringsfunktion finns också placerad på förvaltningen.

Resurser, behovsutredning, tillsynsplan
På miljöavdelningen arbetar sammanlagt 15 heltidsanställda miljöinspektörer varav sex
arbetar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter inklusive förorenade områden.
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
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Behovsutredningen visar på ett underskott av totalt ca en tjänst för hela
miljöavdelningen. Behovsutredningen redovisar behov och tillgängliga resurser för Styrd
tillsyn (A, B, C och IUV), Behovsprioriterad tillsyn, Händelsestyrd tillsyn och
Skattefinansierad tillsyn.
Den styrda tillsynen avser verksamheter med det största tillsynsbehovet, det vill säga
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsbehovet för varje verksamhet är
fastställt med utgångspunkt från prövningskod. Den styrda tillsynen är avgiftsfinansierad
och har hög prioritet. Behovsutredningen visar att behovet (och resurserna) för den
styrda tillsynen inom miljöskyddsområdet uppgår till 1448 timmar för de tillståndspliktiga
verksamheterna.
Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter betalar årlig tillsynsavgift som motsvarar
det planerade tillsynsbehovet. Tillsynsfrekvensen beror på tillsynsbehovet och varierar
från flera gånger per år för de största verksamheterna till vart tredje år för de minsta.
Mindre verksamheter (U) betalar timavgift efter utförd tillsyn.
Nedan redovisas B- och C-verksamheter i Katrineholms kommun.
Verksamhet

Antal objekt

Lantbruk B
Lantbruk C

9
14

Σ tillsynstid per år,
timmar
135
88

Miljöfarliga verksamheter B
Miljöfarliga verksamheter C
Varav
Livsmedel
Trävaror
Plastindustri
Betongindustri
Gjuteri
Ytbehandling
Metallbearbetning
Tryckeri
Kemtvätt
Gasframställning
Förbränningsanläggning
Fordonstvätt
Drivmedelsanläggning
Sjukhus
Avfallsbehandling
Avloppsreningsverk
Avfallsdeponi
Återvinning farligt avfall

17
60

601
379

1
2
1
4
1
3
3
1
1
1
4
8
11
1
7
8
1
3

112,5
60
13
36
60
58
21
22
8
14
27
50
45
9,5
173
132
56
18

Katrineholms kommun
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5
4
1
4
1

45
14
8
18
12

Samtliga IUV-verksamheter får tillsynsbesök minst årligen, se nedan.

Verksamhet

Tillsynsintervall

Bie Kycklingfarm
Björkviks ägg
Ekeby gård
Fors Säteri AB
Hagbyberga Säteri
Nygård 1:4 AB
Ottekils gård
Rösängs Lantbruk AB,
Fyrtorp
Stampo
Gasum AB
Kronfågel AB
SKF
Vika Deponi

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Årlig
tillsynstid
13,5
18
18
18
18
18
18
13,5

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

18
60
112,5
60
56

Ur miljötillsynsprogram för IUV-verksamheter i Katrineholms kommun 2020

Till behovsprioriterad tillsyn räknas exempelvis tillsyn av mindre verksamheter (Uverksamheter), tillsynsprojekt som omfattar andra verksamheter än de tillstånds- eller
anmälningspliktiga, arbetet med förorenade områden mm. Behovsutredningen visar här
på ett behov på knappt 1800 timmar på miljöskyddsområdet medan de tillgängliga
resurserna för arbetet är omkring 440 timmar lägre. Det är framför allt tillsynen på de
mindre lantbruken (< 30 de, < 100 ha) som nedprioriterats.
Behovet av händelsestyrd tillsyn uppskattas utifrån tidigare års erfaenheter. Som
händelsestyrd tillsyn räknas exempelvis handläggning av ansökningar och anmälningar,
handläggning av klagomål och hantering av olyckor. Skattefinansierad tillsyn består av
sådan tillsyn som inte kan avgiftsfinansieras utan finansieras via skattemedel. Det gäller t
ex remisshantering, handläggning av ogrundade klagomål, sanktionsavgifter och
åtalsanmälningar. Under året har trängselkontroll med anledning av virusepidemin
Katrineholms kommun
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tillkommit som skattefinansierad tillsyn. Extra personal har anställts för att klara de
utökade arbetsuppgifterna.
Uppföljning av genomförd tillsyn sker via objektsregister och i kommunens planeringsoch uppföljningsverktyg Stratsys. Via det senare redovisas också resultatet av tillsynen för
bygg- och miljönämnden vid delårs- och årsredovisning.

Kompetens
Katrineholms kommun tog över den första tillsynen från länsstyrelsen 1990 och har
sedan 2009 tillsynen över all tillståndspliktig B-verksamhet utom täkterna. Det finns
därmed en lång erfarenhet i organisationen av denna tillsyn. Varje funktionsgrupp har en
kompetensutvecklingsplan som ser till såväl gruppens som individens behov av
kompetensutveckling. Planen följs upp årligen och ligger till grund för utvecklingsinsatser,
såväl externa utbildningar som intern kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte inom
länet. Miljöskyddsgruppen har regelbundna möten med bland annat genomgång av
aktuella ärenden, domar och kunskapsöverföring från utbildningar och liknande.
Utvecklingen av webbaserade utbildningar och seminarier är mycket positiv och bidrar till
en allt högre kompetens hos inspektörerna.
Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomi- och personal
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att kommunen till
Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen) ska inbetala ett insatsbelopp för år
2021 om 4 755 125 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen och överlämnar ärendet till
budgetberedningen.
2. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med budgetbeslut besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna. Syftet med
förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna och kommunerna erbjuds at betala in
motsvarande belopp till Föreningen i form av kapitalinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Under förutsättning att det återbetalda förlagslånet används som kapitalinsats,
4 300 000 kr, ökar Katrineholm kommuns med 15 181 625 kr.
Total ökning av kapitalinsats uppgår därmed till 19 481 625 kr (4 300 000 kr + 15 181 624
kr).

Ärendets handlingar


Lånevillkoren Bilaga 1

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Susanne.Sandlund@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
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Datum

Vår beteckning

2020-09-21

KS/2020:275 - 049

Ekonomi- och personal

Ärendebeskrivning
Om Kommuninvest
Katrineholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige (Kommuninvest). Kommuninvests kreditvärdighet
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen (Lånevillkor Bilaga 1).
Katrineholms kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till
4 300 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
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Ekonomi- och personal

260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
För Katrineholms kommun innebär det, under förutsättning att det återbetalda
förlagslånet används som kapitalinsats 2020, en ökad kapitalinsats per år med:
År
2020
2021
2022
2023
2024

T kr

0
4 755,1
3 475,5
3 475,5
3 475,5

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner (360 kronor per invånare för regioner).

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

_________________
Beslutet skickas till: Kommuninvest, KLF, akten

Bilaga 1
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer
som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:
(i)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen;
eller
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(ii)

kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.
Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningsförvaltningen

2020-09-03
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomi- och upphandling
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringarna i förslaget till
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av styrdokumentet
Inriktning för inköp i Katrineholms kommun, vilket har sänts på remiss till samtliga
nämnder.
Styrdokumentet anger bland annat att Katrineholms kommun är en upphandlande
myndighet och beskriver genom ett antal punkter den inriktning för inköp som ska gälla i
kommunen. Revideringen består i att ett tillägg gjorts om att kommunen vid inköp även
ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en helhetssyn.
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden avstod från att yttra sig medan
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kulturnämnden och Viadidaktnämnden
ställer sig bakom förslaget.
Bygg- och miljönämnden tillstyrker förslaget, men pekar på behovet av
tillämpningsanvisningar utifrån tillägget om barnperspektiv.
Hänvisningar till hur Barnkonventionen bör tillämpas kommer att framgå av dokumentet
Rutiner för upphandling och direktupphandling som kommer att revideras under
hösten.

Ärendets handlingar
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Inriktning för inköp i
Katrineholms kommun
Katrineholms kommun utgör en upphandlande myndighet.
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens inköp och upphandling. Det innebär att
kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda direktiv och anvisningar kring inköp och
upphandlingar.
Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan
påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling.
Följande inriktning gäller inom Katrineholms kommun:


Varje affär ska präglas av att säkerställa att kommunens resurser används på
bästa sätt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och genom samverkan med
olika verksamheter inom kommunkoncernen och med andra kommuner för att
uppnå högre effektivitet



Varje nämnd har ansvar för att medverka i utvecklingen av samordnade inköp
och att följa ingångna avtal



Kommunen ska underlätta för mindre aktörer att lämna anbud i upphandlingar



Kommunens inköp och upphandlingar ska användas som medel för att
eftersträva social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som beskrivs i
Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer (se bilaga)



Kommunen ska utgå från ett barnperspektiv där barns bästa beaktas utifrån en
helhetssyn

Riktlinjer och andra dokument för stöd i inköps- och upphandlingsarbetet utgår från detta
dokument.

_______________________
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Katrineholms kommuns
uppförandekod för
leverantörer
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelse (Vision 2025 för Katrineholms
kommun).

Vi som kommun vill också att våra leverantörer värnar om att bidra till att alla har samma
möjligheter för skapande och utveckling, inte bara våra invånare i Katrineholms kommun.

I uppförandekoden för leverantörer specificeras de minimistandarder som Katrineholms
kommun förväntar sig av sina leverantörer. Katrineholms kommun räknar också med att
leverantörerna, inom ramen för sitt inflytande, tillämpar dessa minimistandarder på sina
underentreprenörer och underleverantörer.

Alla Katrineholms kommuns medarbetare som upphandlar varor och tjänster ska se till att
leverantörerna känner till och förstår uppförandekoden för leverantörer.
Nedanstående principer bygger på FN:s principer om mänskliga rättigheter - Global Compact,
inom områdena


Mänskliga rättigheter



Arbetsvillkor



Miljö



Öppenhet och Korruption
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Mänskliga rättigheter
Principerna om mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact har sitt ursprung i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de 17 globala hållbarhetsmålen inom
Agenda 2030.

Princip 1: Företag ska stödja och respektera skyddet av mänskliga rättigheter
Regeringar har alltid det primära ansvaret för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna men
Katrineholms kommun och dess leverantörer har ett ansvar att respektera dessa rättigheter
inom den sfär man kan påverka. Leverantörer med verksamhet utanför sitt eget land ska som
ett minimum respektera gällande lagar i de länder där man bedriver övrig verksamhet.
Princip 2: Företag ska försäkra att de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga
rättigheter
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer försäkrar att de inte på något sätt är
inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Medhjälp till kränkningar mot mänskliga
rättigheter inträffar när ett företag ger praktisk hjälp, uppmuntran eller moraliskt stöd som har
en väsentlig inverkan på att övergrepp kan begås.

Arbetsvillkor
De fyra principerna om arbetsrätt i FN:s Global Compact kommer från ILO:s deklaration om
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998 och de 17 globala
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva
förhandlingar
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer erkänner och respekterar de anställdas
föreningsfrihet, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt, enligt lagstiftningen i de länder
där de är anställda.
Princip 4: Företag ska avskaffa alla former av tvångsarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer förbjuder all användning av tvångsarbete,
slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete. Leverantörerna ska minst uppfylla alla lagar
och förordningar rörande löner och arbetstider, inklusive dem som gäller minimilöner,
övertidslöner och andra inslag av ersättning. Leverantörerna ska också tillhandahålla rättsligt
påbjudna förmåner enligt ILO:s konventioner angående tvångs- eller obligatoriskt arbete och
avskaffande av tvångsarbete.
Princip 5: Företag ska arbeta för faktiskt avskaffande av barnarbete
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer bekämpar alla former av barnarbete enligt
FN:s barnkonvention, ILO:s konvention om minimiålder för tillträde till arbete eller ILO:s
konvention om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av
barnarbete. Katrineholms kommun förväntar sig dessutom att leverantörer skyddar alla unga
arbetstagare mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra deras utbildning.
Katrineholms kommun förväntar sig också att leverantörer följer reguljära arbetsplatsprogram
för lärlingsutbildning.
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Princip 6: Företag ska arbeta för avskaffande av diskriminering vid anställning och
yrkesutövning
Leverantörer får inte utöva någon form av diskriminering i sin rekryterings- och
anställningspraxis på grund av etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga,
hälsotillstånd, politisk uppfattning, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, medlemskap i
fackförening eller civilstånd. Alla ska behandlas med respekt och ha en arbetsplats som är fri
från trakasserier. Katrineholms kommun vänder sig också mot diskriminering när det gäller
tillgång till utbildning, befordran och belöningar enligt ILO:s konventioner om diskriminering
och om lika lön.

Miljö
Leverantörer ska följa nationella lagar och Global Compacts principer avseende miljö som
baseras på de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 samt klimatavtalet i Paris, COP
21.

Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt
sätt avseende miljörisker och miljöpåverkan genom att tillämpa förebyggande åtgärder som
säkerställer att miljöskador undviks och att miljöskador inte sker. Detta uppnås genom att
leverantörer ska aktivt arbeta med att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt
effektiviserar sin resursanvändning.
Princip 8: Företag ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörernas miljöarbete är strukturerat och
systematiskt. Att de sätter upp krav och mål som följer företagets vision om miljö samt gör
uppföljningar, följer lagar, föreskrifter och tillstånd.
Princip 9: Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
Katrineholms kommun förväntar sig att leverantörer väljer modern, effektiv och miljövänlig
teknik och om tillämpligt investerar i forskning och utveckling som stödjer hållbar utveckling av
samhället. Katrineholms kommun förväntar sig också att leverantörer strävar efter att öka
användningen av teknik som minskar utsläppen av växthusgaser och andra miljöskadliga
utsläpp vid produktion av varor och tjänster.

Öppenhet och korruption
Principen om mutor och korruption i FN:s Global Compact bygger på Förenta Nationernas
konvention mot korruption från juni 2004 och de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda
2030.

Princip 10: Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning
och bestickning
Leverantörerna ska upprätthålla en hög etisk standard och god affärssed. Gällande lagar, andra
rättsliga bestämmelser och avtal ska följas. Leverantörerna ska utveckla strategier och konkreta
program för att hantera korruption. Leverantörerna förväntas undvika intressekonflikter som
kan äventyra deras trovärdighet inom Katrineholms kommun eller andra externa parters
förtroende för Katrineholms kommun.
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Leverantörerna får inte ge eller ta emot förmåner som kan anses som otillbörliga belöningar för
att erhålla, bevara eller styra affärer med Katrineholms kommun. Sådana belöningar (mutor
m.m.) kan exempelvis utgöras av kontanter, varor, nöjesresor eller tjänster av andra slag.

Kontakt
upphandling@katrineholm.se

Källor


Global Compact http://www.unglobalcompact.org/



1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) http://www.udhr.de/swd.html



Internationella arbetarorganisationen http://www.ilo.org/



De globala hållbarhetsmålen www.globalamalen.se



Parisavtalet COP 21 www.un.org/sustainabledevelopment/cop 21



Förenta Nationernas konvention mot Corruption

_______________________
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-15

KS/2020:280 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Upphävande av Taxor och avgifter för
serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva styrdokumentet Taxor och
avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument Taxor och avgifter för serviceförvaltningens
externa uppdrag (KFS nr 4.20) som antogs av kommunfullmäktige 2000-11-20 § 20.
Kommunledningsförvaltningen har uppmärksammat att styrdokumentet inte har
reviderats sedan 2001-02-26 §32. Efter samråd med service- och teknikförvaltningen
föreslås nu styrdokumentet upphävas då alla dess delar är inaktuella.

Ärendets handlingar


Taxor och avgifter för serviceförvaltningens externa uppdrag (KFS nr 4.20)

Emma Fälth
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

LIX: 51
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Styrdokument

Taxor och avgifter för
Serviceförvaltningens
externa uppdrag
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.20)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2001-02-26, § 32
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2000-11-20, § 209
Ändring av kommunfullmäktige
2001-02-26, § 32
Dessa bestämmelser gäller från den 1 januari 2001.
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Taxor och avgifter för Serviceförvaltningens externa
uppdrag
1§
Taxan gäller för de externa tjänster som beställs från och utförs av Serviceförvaltningen och som ekonomiskt inte reglerats på annat sätt.
2§
Servicenämnden får för varje kalenderår (från budget 2002) besluta om revidering av denna taxa enligt motsvarande årsförändring av konsumentprisindex
(KPI).
Producerade tjänster: AV-Centralen
3§
Prislistorna gäller för föreningar m fl externa kunder och avser hyror och
avgifter för lån och tjänster från AV-Centralen, vilka får utföras i mån av ledig
kapacitet.
4§
Avgifter debiteras enligt följande bilagor:
Bilaga A
Bilaga B
Bilaga C

Hyresprislista
Prislista för kopierings- och tryckeritjänster
Prislista för övriga tjänster

Avgifterna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 procent.
5§
Tillkommande kostnader för papper och övrigt material debiteras enligt grossistens gällande nettoprislista.
Administrativa tjänster
6§
Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Debitering kan ske per
löpande räkning eller genom i förväg överenskommen fast ersättning
baserad på timpristaxan.
7§
Avgift debiteras enligt följande timpristaxa:
Förvaltningschef

565 kr
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Övriga ledningsgruppen
Övriga

470 kr
375 kr

Avgifterna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 procent.
__________________
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Bilaga A

AV-Centralen:
Hyresprislista

Extern debitering (inkl moms)
Hyra av videogram

110 kr / st + kassett

Hyra av 16 mm:s film samt studiepaket

110 kr / styck

Hyra av stillfilm och stordia

50 kr / styck

Hyra av 8 mm:s projektor

140 kr / gång

Hyra av 16 mm:s projektor

300 kr / dag
1 200 kr / vecka

Hyra av smådia- och OH-projektor

120 kr / dag
400 kr / vecka

Hyra av kassett- och rullbandspelare

100 kr / dag
300 kr / vecka

Hyra av digital ljudbandspelare

190 kr / dag
640 kr / vecka

Hyra av videobandspelare VHS

190 kr / dag
640 kr / vecka

Hyra av färg-TV

190 kr / dag
640 kr / vecka

Hyra av 'höga vagnen'

150 kr / gång

Hyra av
megafon

150 kr / gång

Hyra av belysningsset
Hyra av högtalarstativ

460 kr / dag
1 410 kr / vecka
50 kr / st och gång
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Hyra av videoadapter

110 kr / gång

Hyra av kamerastativ

50 kr / gång

Hyra av filmduk

120 kr / gång

Hyra av sånganläggning

500 kr för 1:a dygn, helg
300 kr för dygn 2 >

Hyra av bärbar färgvideoutrustning

500 kr för 1:a dygn, helg
300 kr för dygn 2 >

Hyra av digital
stillbildskamera

500 kr för 1:a dygn, helg

Hyra av trådlös konferensutrustning

660 kr för 1:a dygn, helg
540 kr för dygn 2 >

Hyra av mediaprojektor

300 kr för dygn 2 >

1 050 kr för 1:a dygn, helg
850 kr för dygn 2 >

Hyra av scanner

110 kr / dag
260 kr / vecka

Hyra av 'stora dymon'

125 kr / gång

Hyra av
mikrofon

60 kr / gång

Hyra av sammanträdesrum nr 227
Inkl befintlig AVutrustning

260 kr / halvdag
510 kr / heldag

Hyra av redigeringsrum för video

390 kr / timme

Antal dagar
1
2
3

1 560 kr
2 225 kr
2 800 kr
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

4
5
6

3 550 kr
4 000 kr
4 450 kr

7
8
9
10

4 900
5 320
5 560
5 870

kr
kr
kr
kr
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Bilaga B

AV-Centralen: Prislista för kopiering- och
tryckeritjänster
Extern debitering (inkl moms)
Kopiering

Vitt, 80 g
Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
35

100
65

150
100

200
135

250
170

300
195

350
225

400
255

450
295

500
330

kr:

550
360

600
390

650
420

700
450

750
480

800
500

850
535

900
560

950
585

1.000
615

Kulört, 80 g
Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
45

100
80

150
120

200
160

250
195

300
230

350
270

400
300

450
340

500
375

kr:

550
410

600
440

650
475

700
505

750
535

800
570

850
600

900
630

950
660

1.000
690

2:a sidan, falsning
Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
25

100
50

150
70

200
95

250
115

300
140

350
160

400
180

450
195

500
215

kr:

550
235

600
250

650
270

700
290

750
305

800
320

850
340

900
350

950
365

1.000
380

Upplagor över 1.000 ex:

Debitering per 1.000 ex för motsvarande
kolumn
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Upplagor under 50 ex:

1,00 kr / st inkl papper 80 g vitt eller kulört
0,90 kr / st för baksida / eget
papper

Kopiering över 5.000 ex:

350 kr / 1.000 exkl papper

Kopiering i A3 debiteras som 2 A4
Master

Initialkostnad RX
Övrigt

RX-stordia:
Laminat A4, 150 mic:
Laminat A3, 150 mic:
Laminat A6, 120 mic:

15

kr / st

15
20
30
15

kr / st
kr / st
kr / st
kr / st

Plockning

Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
25

100
50

150
70

200
85

250
95

300
110

350
125

400
140

450
150

500
160

kr:

550
175

600
185

650
195

700
205

750
220

800
225

850
235

900
245

950
255

1.000
265

Plockning och häftning

Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
50

100
80

150
100

200
110

250
130

300
140

350
155

400
170

450
180

500
190

kr:

550
205

600
215

650
225

700
235

750
245

800
255

850
260

900
270

950
280

1.000
290

450
577

500
618

Plockning och falsning (A4 eller A5 med rygghäftning med 2 nitar)

Pris för upplaga upp till xx st:
A4
kr:

50
134

100
265

150
314

200
362

250
404

300
449

350
492

400
534
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

kr:

550
658

600
699

650
738

700
778

750
814

Övrigt

800
850

Bindning med Bindomatic och Velobind:

17

Bindning i Docu-Tech:
Spiralbindning:
Blockning:
Kuvertering:

19
36
32
4

850
879

Pris / st för upplageantal till:
A4
kr:

1
16

5
15

10
14

20
12

50
10

100
8

200
7

A3
kr:

1
30

5
28

10
27

20
23

50
18

100
15

200
14

5
37

10
36

20
32

50
26

100
23

200
19

A4
kr:

1
39

950
937

1.000
964

kr / st, exkl material och
sortering
kr / st, inkl material
kr / st, inkl material
kr / st
kr / st, inkl
kuvert

Kopiering, färgoriginal

Overhead

900
909
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4.20 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
SERVICFÖRVALTNINGENS EXTERNA
UPPDRAG
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2001-02-26

Bilaga C

AV-Centralen: Prislista för övriga tjänster
Extern debitering (inkl moms)
Skolradiokopiering (ljud- eller videokassett)
Vid kopiering av mer än 10 ex av samma band vid ett
tillfälle
kan styckepriset reduceras enligt särskild
överenskommelse

35 kr + bandkostnad

Bränning av CD-skiva

35 kr + CD

AV-katalog

95 kr / styck

Stordia RX eller Agfa

15 kr / styck

Fotokopior A4

3 kr / styck

Fotokopior A3

8 kr / styck

T-shirt inklusive tryck:
A4 master
A3 master

100 kr / styck
130 kr / styck

Piquet-tröja inklusive tryck:
A4 master
A3 master

155 kr / styck
180 kr / styck

Tryck på egen tröja:
A4 master
A3 master
Keps
Musmatta
Check i färg

40 kr / styck
45 kr / styck
75 kr / styck
75 kr / styck
160 kr / styck

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare
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Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2019:332 - 628

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om avgiftsfri
kulturskola
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-28

KS/2019:332 - 628

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om en avgiftsfri kulturskola
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
en avgiftsfri kulturskola. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Att kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att det finns en risk att en avgiftsfri kulturskola medför att ansvaret för att
delta regelbundet minskar samt att man redan gör flera kostnadsfria insatser i form av
”Kultur på recept”, ”Öppen kulturskola” och ”Lyckliga gatorna”.

Ärendets handlingar



Bildningsnämndens beslut, 2020-02-25, § 12
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-09-30

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än bildningsnämnden, men
konstaterar att slopade avgifter för kulturskolan kommer behöva finansierar genom
ökad ram till bildningsnämnden eller genom omprioriteringar inom egen budget.
Axel Stenbeck
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V)
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLL
Bildningsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-25
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BIN/2019:100 628

Yttrande över motion om en avgiftsfri kulturskola
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att Kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri mot
bakgrund av att Barnkonventionen blivit lag från och med 2020-01-01.
I Barnkonventionen artikel 31 framhålls alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella
yttringar:
”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det
kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreation och
fritidsverksamhet.”
Vänsterpartiet framhåller att avgifter och hyra av instrument då inte ska utgöra ett
hinder för familjer med begränsad ekonomi.
Några av Katrineholms grannkommuner har infört i det närmaste avgiftsfri Kulturskola.

Förvaltningens bedömning
I Katrineholms kommun tas en terminsavgift ut samt en avgift för hyra av instrument.
Avgiften är på 600 kronor och instrumenthyran på 300 kronor. Dessa nivåer har legat
still sedan budgetåret 2010. Således har indirekt en minskad kostnad successivt kommit
till stånd.
Inom ramen för den egna budgeten, och inte bara inom ramen för statsbidraget för
Skapande skola, samarbetar Kulturskolan med skolenheterna och erbjuder skoltid
aktiviteter som når alla barn och elever.
Sedan mer än ett år tillbaka bedriver Kulturskolan så kallad ”Öppen kulturskola” på
lördagar. Detta sker med hjälp av statsbidrag. Verksamheten är avgiftsfri och har varit
mycket uppskattad och attraherat många nya barn i kommunen, vilka velat prova på
aktiviteterna som erbjudits.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-25
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Kulturskolan deltar i projektet ”Lyckliga gatorna” som arrangerat aktiviteter och
gatufester i flera områden i kommunen under några års tid.
För elever med särskilda behov finns en möjlighet att få delta inom ramen för det som
bildningsförvaltningen benämnt ”Kultur på recept”. Då erläggs avgiften inom
bildningsförvaltningens egen budget.
Kulturskolan har aktivt arbetat med att attrahera andra brukare än de som traditionellt
deltar i Kulturskolans verksamhet. Detta har sett genom nyrekrytering av personal med
andra kompetenser, exempelvis musiker som trakterar instrument från andra delar av
världen.
Det finns en risk för att en helt avgiftsfri Kulturskola medför att ansvaret för att delta
regelbundet när man fått en plats minskar.
Bildningsförvaltningen bedriver även verksamheten KomTek. Denna verksamhet har
avgifter för fritidskurser.

Ärendets handlingar
•

Motion om en avgiftsfri kulturskola

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Alexander
Forss (KD), och Lennart Ejeby enhetschef Kulturskolan.
Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) ordförande föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång.
Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag mot sitt eget förslag och finner att
bildningsnämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag.

____________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Motion om en avgiftsfri kulturskola
I FN:s barnkonvention, artikel 31, så framställs alla barns lika möjlighet till kultur och
kulturella yttringar som ett mål. Det står ” Konventionsstaterna ska respektera och främja
barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig
verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet”. I juni 2018 röstade Sveriges
riksdag för att barnkonventionen blir svensk lag från 2020. Därför ligger det också rätt i tiden
för att införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm.
Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans
verksamhet oavsett familjens ekonomiska situation. Avgifter för deltagande och hyra av
instrument ska inte utgöra ett hinder.
Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det
ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla och en stor avgörande
tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges
möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en
avgiftsfri kulturskola.
– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha
möjlighet att göra det. För oss är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga,
ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inga barn ska behöva
höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta de lära sig spela musik.
Vi yrkar att:
Kulturskolan i Katrineholm görs avgiftsfri enligt motionens intentioner.
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)

Katrineholm 30/9–2019

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2019:381 - 819

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om gerillakonst
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kultur- och service- och tekniknämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-31

KS/2019:381 - 819

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
gerillakonst. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en
lokal, där konstverken kan ställas ut.”
Motionen har remitterats till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden. Båda
nämnderna föreslår avslag till motionen med motiveringen att anskaffning av offentlig
konst och val av konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av
kulturförvaltningen och i enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen
utser lämpliga platser och upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning
uppföra konst eller ställa ut i konsthallen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar






Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-07-01
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 41
Kulturförvaltningens yttrande, 2020-06-30
Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 16
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-11-08

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än kulturnämnden och
service- och tekniknämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V)
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§ 41

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-27

1 (1)

STN/2020:26 319

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då så kallad gerillakonst som ställs ut på
kommunal mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-07-01
KF 2019 § 176 Motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Service- och tekniknämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD),
Claudia Grathwohl (C) samt förvaltningschef Rickard Bardun.
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) och Claudia Grathwohl (C) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen

2020-07-01

STN/2020:26 - 319

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Rickard Bardun

Service- och tekniknämnden

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Service och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då så kallad gerillakonst som ställs ut på
kommunal mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar



KF 2019 § 176 Motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Katrineholms kommun har under senare år satsat på den offentliga konsten och i den
aktuella kommunplanen finns en fortsatt satsning på offentlig konst med som en del i
kommunens arbete med attraktiva och boende- och livsmiljöer. Kulturnämnden, som
enligt reglementet är ansvariga för den konstnärliga utsmyckningen av gator, parker och
torg, har antagit riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning, i vilka framgår hur
offentlig konst och införskaffande av sådan hanteras. I dessa riktlinjer fastslås bland
annat att kommunen ska arbeta med professionella konstnärer och att inköpen ska
kännetecknas av kvalitet och mångsidighet och utgå från kommunens vision ”läge för liv
och lust”.
Utifrån service- och teknikförvaltningens perspektiv är det viktigt att konstverken som
kommunen sätter upp uppfyller vissa krav kopplade till säkerhet och att
tillgänglighetsperspektivet beaktas. Såväl säkerhets- som tillgänglighetsaspekterna
underlättas av att kommunen har kontroll på vad som ställs ut och på vilken plats detta
görs. Kulturförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har en dialog om den offentliga konsten, vilket gör att
olika perspektiv fångas upp och tas tillvara.
Katrineholms kommun har sedan flera år, i sitt arbete kring konstutställningar, betalat
utställningsersättning till konstnärerna. Kommunens utställningar genomförs enligt de
rekommendationer kring utställningsersättning som Konstnärernas Riksorganisation
(KRO) har. Gällande gatukonsten finns det en viss problematik att vi inte vet vem som är
KATRINEHOLMS KOMMUN
Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:Rickard.Bardun@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Service- och teknikförvaltningen

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-07-01

STN/2020:26 - 319

upphovsperson och därför inte skulle kunna betala någon ersättning. Vi vet inte heller
att upphovspersonerna önskar att objekten ställs ut. Vidare är gatukonst ibland knuten
till en specifik plats, vilket gör att den kan tappa sitt syfte om den flyttas och ställs ut på
en annan plats. Viss gatukonst är heller inte möjlig att flytta på.
Varje år får kulturförvaltningen flera utställningsförfrågningar som måste ställas mot
varandra för att kunna visa utställningar av olika karaktär och med en variation av
tekniker och uttryck. Dessutom tas hänsyn till en rad andra faktorer såsom tidigare
erfarenheter, mångfald och genus.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens
förslag till avslag på motionen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

PROTOKOLLSUTDRAG

Kulturnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-25

1 (1)

KULN/2020:5 800

Motion om gerillakonst
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då s k gerillakonst som ställs ut på kommunal
mark idag plockas bort.
Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens
förslag till avslag på motionen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
Anvisning till remiss av motion om gerillakonst
Motion om gerillakonst

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Saud Porovic (SD), Carl-Magnus Fransson
(M), Ewa Callhammar (L), Elisabeth Bohm (V).
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Kulturförvaltningen

2020-06-30

KULN/2020:5 - 800

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

/Eget_Kontor/

Rickard Bardun

Kulturnämnden

Yttrande gällande motion om gerillakonst
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion i vilken de föreslår att en plats avsätts i den
offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där de så kallade
gerillakonstverken kan ställas ut. Detta då vänsterpartiet anser att det är synd att
allmänheten inte får ta del av dessa verk, då s k gerillakonst som ställs ut på kommunal
mark idag plockas bort.

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss av motion om gerillakonst
 Motion om gerillakonst

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Katrineholms kommun har under senare år satsat på den offentliga konsten och i den
aktuella kommunplanen finns en fortsatt satsning på offentlig konst med som en del i
kommunens arbete med attraktiva och boende- och livsmiljöer. Kulturnämnden har
antagit riktlinjer för konstinköp och offentlig gestaltning, i vilka framgår hur vi hanterar
offentlig konst och införskaffande av sådan. I dessa fastslås bland annat att vi ska arbeta
med professionella konstnärer och att inköpen ska kännetecknas av kvalitet och
mångsidighet och utgå från kommunens vision ”läge för liv och lust”. Konstverken som
kommunen sätter upp uppfyller också vissa krav kopplade till säkerhet.
Katrineholms kommun har sedan flera år, i sitt arbete kring konstutställningar, betalat
utställningsersättning till konstnärerna. Kommunens utställningar genomförs enligt de
rekommendationer kring utställningsersättning som Konstnärernas Riksorganisation
(KRO) har. Gällande gatukonsten finns det en viss problematik att vi inte vet vem som är
upphovsperson och därför inte skulle kunna betala någon ersättning. Vi vet inte heller
att upphovspersonerna önskar att objekten ställs ut. Vidare är gatukonst ibland knuten
till en specifik plats, vilket gör att den kan tappa sitt syfte om den flyttas och ställs ut på
en annan plats. Viss gatukonst är heller inte möjlig att flytta på.
Varje år får kulturförvaltningen flera utställningsförfrågningar som måste ställas mot
varandra för att kunna visa utställningar av olika karaktär och med en variation av
tekniker och uttryck. Dessutom tas hänsyn till en rad andra faktorer såsom tidigare
erfarenheter, mångfald och genus.
KATRINEHOLMS KOMMUN
/Eget_Förvaltning/
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Rickard.Bardun@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse

Kulturförvaltningen

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-06-30

KULN/2020:5 - 800

/Eget_Kontor/

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens rekommendation är att anskaffning av offentlig konst och val av
konstutställningar även fortsättningsvis ska hanteras av kulturförvaltningen och i
enlighet med upprättade rutiner, innebärande att kommunen utser lämpliga platser och
upplåter till professionella konstnärer att mot ersättning uppföra konst eller ställa ut i
konsthallen. Frågan har samråtts i stadsmiljögruppen, som står bakom förvaltningens
förslag till avslag på motionen.
För att ändå tillmötesgå önskemålet om att allmänheten ska kunna ta del av den
gatukonst som plockats bort kommer kulturförvaltningen i samarbete med service- och
teknikförvaltningen under en höstvecka att på lokstallsområdet visa upp det fåtal
gatukonstverk som kommunen har plockat bort.
Rickard Bardun
Förvaltningschef

_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige: Gerillakonst
Katrineholm har en stolt tradition i form av medborgare som har agerat som gerillakonstnärer och
förskönat Katrineholms kommun med olika konstverk. Vi känner alla till rondellen med pilarna och
den fina ”Tintin” raketen. Katrineholms kommun har tidigare haft en välvillig inställning till dessa
konstverk och låtit de stå kvar för allmänheten att beskåda och njuta av. Tyvärr så har den politiska
majoriteten i Katrineholm på sista tiden intagit en alltmer restriktiv hållning och börjat plocka bort
gerillakonstverk som har ställts ut, framförallt konstverk som har stuckit i ögonen på majoriteten.
Strykjärnet, flickan i plåt och hjärtat är tre konstverk som snabbt plockats bort.
Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är synd att allmänheten inte får ta del av dessa verk och vill
därför lyfta frågan om att göra de tillgängliga för allmänheten.
Vi yrkar att:
Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där
konstverken kan ställas ut.
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)

Katrineholm 8/11 - 2019

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2019:415 - 025

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion att
återkommunalisera städningen
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
service- och tekniknämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-08-31

KS/2019:415 - 025

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att återkommunalisera städningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
att återkommunalisera städningen. Motionen utmynnar i följande yrkande
”kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi”
Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden som föreslår avslag till
motionen med motiveringen att man förhåller sig till de beslut som kommunfullmäktige
tog 2009 om privatisering av städningen.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter.

Ärendets handlingar




Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2020-06-04
Service- och tekniknämndens beslut, 2020-06-18, § 26
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V), 2019-12-12

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än service- och
tekniknämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Thomas Selig (V)
Akt
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-18

1 (1)

STN/2020:141 025

Yttrande över motion om att återkommunalisera
städningen
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jöran Mathiesen (V).

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att återkommunalisera städningen. På våren
2009 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den kommunala
städningen. Sedan dess har kommunen genomfört fyra avtalsperioder. Vänsterpartiet
anser att kommunen ska ta tillbaka städningen i egen regi som då skulle ge många
fördelar. Såsom sammanhållen syn på städningen inom hela kommunens verksamhet,
goda arbetsförhållanden med heltid som norm och hög kvalitet. Det skulle bli bättre
kontroll över organisation, ekonomi och arbetsmiljö.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2020-06-04
KF § 202 Motion om att återkommunalisera städningen
Motion om att återkommunalisera städningen

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Jöran Mathiesen (V) samt avdelningschef Camilla Wiström.
Förslag och yrkande
Jöran Mathiesen (V) yrkar på bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
förvaltningens förslag och Jöran Mathiesens (V) yrkande. Hon finner att nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen

2020-06-04

STN/2020:141 - 025

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Camilla Wiström

Service- och tekniknämnden

Yttrande över motion om att återkommunalisera
städningen
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att återkommunalisera städningen. På våren
2009 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den kommunala
städningen. Sedan dess har kommunen genomfört fyra avtalsperioder. Vänsterpartiet
anser att kommunen ska ta tillbaka städningen i egen regi som då skulle ge många
fördelar. Såsom sammanhållen syn på städningen inom hela kommunens verksamhet,
goda arbetsförhållanden med heltid som norm och hög kvalitet. Det skulle bli bättre
kontroll över organisation, ekonomi och arbetsmiljö.

Ärendets handlingar



KF § 202 Motion om att återkommunalisera städningen
Motion om att återkommunalisera städningen

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har förhållit sig till det beslut som kommunfullmäktige tog 2009.
Städuppdraget i kommunen drivs både i entreprenad och kommunal regi. Där
kommunen har kombinationstjänster kök/ städ genomförs städningen kommunalt.
Förvaltningens upphandling har inför varje avtalsperiod haft tydliga kvalitetskrav samt
krav på kollektivavtal eller kollektivsavtals liknande villkor. Utöver detta har varje
avtalsperiod gett olika erfarenheter som tagits i beaktning inför nästkommande
avtalsperiod. Nytt avtal är tecknat 2020 och börjar gälla 1 oktober 2020.
Uppföljningen av leveransen sker främst via kommunens städcontroller vars uppdrag är
att kontrollera kvalitet och ekonomi och ha en sammanhållen syn på städningen inom
kommunens verksamheter. Med anledning av ovan information föreslår förvaltningen
att avslå motionen.

Camilla Wiström
Avdelningschef
____________________
KATRINEHOLMS KOMMUN
Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Service- och teknikförvaltningen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Datum

Vår beteckning

2020-06-04

STN/2020:141 - 025

Motion- Återkommunalisera städningen
På våren 2009 beslutade majoriteten i Katrineholms kommunfullmäktige att privatisera den
kommunala städningen. Det var ett beslut som togs utan konsekvensanalyser och underlag.
Sedan dess har ett antal bolag haft i uppdrag att sköta den kommunala städningen med
varierande resultat. Vi har också sedan dess kunnat ta del av olika vittnesmål om hur
städningen har fungerat, om hur stressad personal tvingas städa lokaler på snålt tilltagna
tider och hur detta påverkar människors hälsa och kvalitén i städningen. Kommunen har
själv inte heller varit nöjd med städningen.
Att ta tillbaka städningen i egen regi skulle ge många fördelar. Vi skulle få en sammanhållen
syn på städningen inom hela kommunens verksamhet. All lokalvård kan då bedrivas utifrån
kommunens mål om goda arbetsförhållanden för personalen, om heltid som norm, om hög
kvalitet inom alla verksamheter och utan vinstintressen. Då får vi bättre kontroll över både
organisation, ekonomi och arbetsmiljö.
Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar att återta städningen i egen regi.
Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig

Katrineholm 12/12 - 2019
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-04

KS/2020:86 - 109

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner - september 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner.
Den aktuella sammanställningen visar att det den 22 september 2020 fanns sammanlagt
16 obesvarade motioner varav fyra stycken bordlades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 september.
Den äldsta motionen, utöver en av de som bordlades, väcktes i kommunfullmäktige
2019-10-21 ”Motion om en avgiftsfri kulturskola”.

Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-09, 2020-09-22

Emma Fälth
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Akten

LIX: 57
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Sammanställning av obesvarade motioner

Utskrivet: 2020-09-22 13:40
Utskrivet av: Emma Fälth

Pga Covid-19 har flertalet nämndsammanträden blivit inställda. Därmed har tidigare redovisade tidsplan för preliminära datumen för behandling av
vissa motioner strukits och istället inväntas beslut om nya datum. I sammanställningen har därför kommunstyrelsens behandling av ärendet
inkluderats.
Diarienummer

Ärenderubrik

Motionär

Väckt i KF

Remissinstans

Hanterad i KS

Prel KF

KS/2019:151

Motion från Miljöpartiet

Ylva G Karlsson

2019-05-20

SBF

2020-03-25

Bordlagt i KF:

om tillgängliglek i parken

2020-06-15
2020-09-21

KS/2019:329

Motion från
Centerpartiet - Vision
och strategi för
integration i Katrineholm

Victoria Barrsäter

2019-10-21

KLF

2020-03-25

Bordlagt i KF:
2020-09-21

Ann-Charlotte
Olsson
Claudia Grathwohl
Sten Holmgren

KS/2019:332

Motion från
Vänsterpartiet om en
avgiftsfri kulturskola

KS/2019:381

Motion från
Vänsterpartiet om
gerillakonst

Thomas Selig

2019-10-21

BiN

(2020-06)

2019-11-18

STN

2020-11

Tony Rosendahl
Anita Johansson
Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig

KULN

KS/2019:389

Motion om Centerpartiet

Anders Gölevik

2019-12-16

om

SBF

2020-08-26

Bordlagt i KF:

STN

2020-09-21

KFAB

2020-11

informationskampanj
gällande cykeltrafik
KS/2019:395

KS/2019:404

KS/2019:415

KS/2020:33

Motion från
Kristdemokraterna om
buller i förskolan för barn
under 6 år

Joha Frondelius

Motion från
Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet om
anhörigbehandling

Thomas Selig

Motion från Vänsterpartiet
om att
Återkommunalisera
städningen

Thomas Selig

Motion från Centerpartiet
om Agenda 2030 i de
kommunala bolagen

Victoria Barrsäter

2019-12-16

Marian Loley

BIN

2019-12-16

SOCN

2020-11

2019-12-16

STN

2020-12

2020-01-20

KLF

Joha Frondelius

Tony Rosendahl
Anita Johansson
2020-03-25

Bordlagt i KF:
2020-09-21

Sten Holmgren
Ann-Charlotte Olsson
Claudia Grathwohl

KS/2020:54

Motion från Centerpartiet
om säker gång- och
cykelväg för
Katrineholmsbarn från
södra Sköldinge

Victoria Barrsäter

2020-02-24

BIN
STN

2020-03-25

2020-10

KS/2020:99

Motion från
Kristdemokraterna om
bostad först- en
evidensbaserad metod
vid hemlöshet

Joha Frondelius

KS/2020:104

Motion från Centerpartiet
om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier

KS/2020:114

KS/2020:149

KS/2020:283

2020-04-20

SOCN

2021-03

Victoria Barrsäter

2020-04-20

BIN

2021-03

Motion om en samordnad
organisation av
kommunens integrationsoch
arbetsmarknadsarbete

Joha Frondelius

2020-04-20

SOCN

2021-03

Motion om god
äldreomsorg dag och natt,
året runt efter arbetstyngd
och behov

Joha Frondelius

Motion om bemanningstal
och ny modell

Joha Frondelius

Marian Loley
John G Ogenholt

Marian Loley

VIAN

John G Ogenholt
2020-06-15

Marian Loley
John Ogenholt
2020-09-21

Marian Loley
John G Ogenholt

KS/2020:284

Motion om farthinder i
Katrineholm - guppa
lagom

Joha Frondelius
Marian Loley
John G Ogenholt

2020-09-21
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-21

KS/2020:290 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari
till augusti 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari –
31 augusti 2020 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2020 omfattar kommunstyrelsens
samtliga områden, kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Perioden uppvisar ett resultat om + 13 325 tkr. Totalt är prognosen för
kommunstyrelsen + 7 750 tkr.
Perioden januari till augusti har präglats av pandemin, men samtidigt har flera
utvecklingsarbeten fortsatt. Aktiviteter som stannade upp har återupptagits och
verksamheten anpassas allt mer till de nya förutsättningarna. En positiv effekt är en
ökad digitaliseringsmognad, vilket har och kommer att påverka verksamheten.

Ärendets handlingar


Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Delårsrapport
Delår 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................................................3
Verksamhet ............................................................................................................................................4
Ansvarsområde..................................................................................................................................................4
Privata utförare..................................................................................................................................................4
Väsentliga organisationsförändringar ............................................................................................................4
Volymutveckling.................................................................................................................................................5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .............................................................6
Lägesrapport......................................................................................................................................................6
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.......................................................................................................8
Åtgärdsplan ........................................................................................................................................................9
Händelser under perioden..................................................................................................................10
Händelser av väsentlig betydelse..................................................................................................................10
Övriga händelser .............................................................................................................................................10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ...................................................................12
Målbedömning med prognos ........................................................................................................................12
Ekonomiskt utfall med prognos ....................................................................................................................17
Väsentliga personalförhållanden ......................................................................................................21
Personalkostnader & personalstyrka ...........................................................................................................21
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling..........................................................................................22
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....................................................................................................................23
Särskilda uppdrag ................................................................................................................................24
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022.........................................................................24
Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....................................................................................................25
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning ...................................................................................................25
Attraktiva boende- & livsmiljöer ....................................................................................................................26
En stark & trygg skola för bättre kunskaper ................................................................................................28
Trygg vård & omsorg ......................................................................................................................................28
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv...................................................................................................................30
Hållbar miljö.....................................................................................................................................................31
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation .............................................................................................32

2(33)

Inledning
Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari 2020 till och med 31 augusti 2020. Strukturen på
delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är
vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som
delårsrapporten ska svara upp gentemot. Nämnder och bolag lämnar i sin delårsrapport underlag
för den kommunövergripande delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige i oktober.
Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande uppföljningen av kommunens verksamhet
och ekonomi. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande
kommunens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska
ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om
utvecklingen inte följer det som planerats.
Utifrån ny lagstiftning har rapportens struktur och innehåll förändrats för att följa
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Det finns också tillägg som
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar verksamheten. Det kan tillexempel handla
om finansiella risker, omvärldsrisker, eller verksamhetsrisker
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Verksamhet
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och
uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som
inte kan delegeras till annan nämnd.
För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska
kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av
kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk
hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och
löneadministration, kommunikation och marknadsföring, turism, juridisk verksamhet,
säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt
folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen. Inom kommunledningsförvaltningens
verksamhetsområde ligger också Kontaktcenter, en mötesplats där invånare och besökare kan få
hjälp med kommunala ärenden och konsumentvägledning.
Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar är fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska
näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap,
energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv
arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och
myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att
expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen
har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktig hållbar
utveckling.

Privata utförare
Inom kommunstyrelsens förvaltningar finns det ingen verksamhet som drivs av privata utförare. Det
förekommer tillfällen då externa konsulter hyrs in för viss typ av expertkompetens gällande
projektering och utredningar av olika slag. Vid exempelvis höga arbetstoppar så kan konsulter hyras
in under en begränsad tid, främst inom verksamheterna Infrastruktur, Mark & Exploatering.

Väsentliga organisationsförändringar
Inga större organisatoriska förändringar har skett under 2020.
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Volymutveckling
Volymmått
Antal leverantörsfakturor

Utfall 2019

Utfall jan-jun
2020

Prognos 2020

74 776

37 657

75 000

31 958(85)

64 000(85)

- varav elektroniska fakturor (%)
Antal lönespecifikationer

69 182

32842

69000

Antal fullvärdiga e-tjänster

105

110

115

Antal ärenden hos konsumentvägledningen

265

200

320

Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram

109

40

100

Kommentar till volymutveckling
Andelen elektroniska fakturor kommer att öka och påverkar flödet och därmed effektiviteten i en
positiv riktning. Målsättningen är att under 2021 nå 95 %.
Antal fullvärdiga e-tjänster ökar enligt plan. Därutöver utvecklas digitaliseringen av kommunens
befintliga system och processer utifrån inriktningen; digitalt där det är möjligt - personligt när det
behövs.
Fortsatt minskning av antal utbetalda löner är ett resultat av lägre personalomsättning, vilket är
vanligt i kris. Med anledning av Coronapandemin och kommande lågkonjunktur är prognosen
justerad till färre antal lönespecifikationer för helår 2020 och kommande år.
Antalet konsumentärenden har ökat under år 2020, dels med anledning av pandemin.
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Lägesrapport
Coronapandemin
Kommunledningsförvaltningen startade bevakningen av händelseutvecklingen runt Covid-19 i
januari. Kommundirektör och ersättare har under hela händelsen agerat krisledningschef. En första
krisledningsstab tillsattes den 31 januari och var sedan verksam i olika former fram till mitten på
juni. Krisledningen bestod utav kommunens ledningsgrupp i olika konstellationer utifrån det
aktuella behovet. Gruppen hanterade samordningen inom kommunen samt kontakten regionalt
mot Länsstyrelsen och Regionen samt övriga kommuner i länet. Krisledningsmöten har genomförts
varje vecka och i delar av hanteringen flera gånger per vecka. Kommunens säkerhetsenhet har
bemannat funktionen och rollen stabschef. Beslut har så långt som möjligt fattats ute i de olika
verksamheterna, men har kommunicerats och samordnats centralt. Krisledningsnämnden har
hållits informerad, men har inte behövt aktiveras. Rapportering har löpande genomförts såväl
internt som externt till både Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Den centrala krisledningen har
arbetat med händelseanalyser för att kunna agera proaktivt. I tidigt skede togs inriktningsbeslut
med mål som justerades under hanteringen. Arbetet genomfördes utifrån följande inriktningar:





Förhindra och begränsa smittspridning
Säkerställa personalbemanning
Motverka social oro
Stötta näringslivet

Kommunikation hade under våren ett högt tryck på att snabbt, enkelt och tydligt möta behovet av
information internt som externt. Kommunikationsinsatserna samordnades i syfte att avlasta
organisationen, men också för att ge en enhetlig bild. Under mars till maj omnämndes Katrineholms
kommun, på grund av coronaviruset, 324 gånger i nationell media. Den analys som genomförts
rörande medieexponeringen under denna tidpunkt påvisar generellt sett en negativ tonalitet. De
artiklar som fått mest spridning skrevs av Aftonbladet, Expressen och Sveriges Television och
handlade om att Katrineholms kommun var en av de hårdast drabbade kommunerna i landet.
Artiklarna hade en räckvidd på 7,4, 7 respektive 5 miljoner läsare.
Kommunledningsförvaltningen har ställt in planerade utbildningar, seminarier samt andra
arrangemang såsom medborgarskapsceremonin samt utdelning av hedersgåvor, med anledning av
pandemin. Utvecklings- och utbildningsmöjligheter för medarbetare inom Katrineholms kommun
har därmed delvis uteblivit under våren 2020. Nya utbildningar och seminarier planeras efter
årsskiftet och andra planeras under hösten att genomföras digitalt, eller i mindre konstellationer.
Konsekvensen av inställd medborgarskapsceremoni samt utdelning av hedersgåvor blir att antalet
deltagare vid arrangemangen år 2021 blir högt, eftersom det omfattar två år. Det kan komma att
kräva behov av större lokaler och personalresurser.
I och med pandemin stängde flera förvaltningar ner sina receptioner under våren och hänvisade
besökarna till Kontaktcenter. Det har periodvis inneburit en hög arbetsbelastning. Verksamheten
har fått resursförstärkning från september månad, i och med det politiska uppdraget om gemensam
reception.
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I enlighet med partigruppledarnas överenskommelse om begränsning av fullmäktiges och
nämndernas sammanträden har antalet sammanträden varit färre under våren. De sammanträden
som har ägt rum har krävt en anpassning utifrån rådande situation vilket till viss del inneburit att
arbetssättet har behövt anpassats. Till exempel har den, nyligen i LEX, införda digitala signeringen
möjliggjort för ordförande och justerare att kunna signera protokoll på valfri plats.
Personalavdelningen har under våren fokuserat på chefsstöd med anledning av Coronapandemin.
Nya rutiner, funktioner och arbetssätt har upprättats och implementerats på kort tid. Bland annat
infördes tillfälligt en rekryteringsenhet för att avlasta vård- och omsorg, Användandet av digitala
hjälpmedel har ökat och åtgärder för att möjliggöra hemarbete vidtogs. Fortsatt arbete för digital
och papperslös löneadministration kommer att pågå under hösten 2020. På grund av
Coronapandemin har vissa aktiviteter inte påbörjats eller kunnat slutföras. Bland annat är
kommunens lönestrategi för 2021-2023 inte klar men beräknas att vara färdigställd under hösten
2020 samtidigt har årets löneprocess flyttats fram. Revidering av övergripande
kompetensutvecklingsplan har flyttats framåt och planeras att vara klar för beslut i början av 2021.
Chefsfrukostar med aktuell information har ställts in och arbetas om för att kunna genomföras
digitalt. L
På grund av pandemin har en del av den planerade tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet
under våren fått lov att skjutas fram. Det gäller exempelvis livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn
vid äldreboenden, men även tillsyn av andra verksamheter där företagen bett att få skjuta på
tillsynen till dess att smittspridningen minskat. Miljöavdelningen har som ambition att försöka
arbeta ikapp så mycket som möjligt under hösten, om pandemin tillåter det, men en del kommer
med stor sannolikhet att behöva skjutas upp till nästa år.
Pandemin har också inneburit nya tillsynsuppgifter i form av trängselkontroll på matserveringar.
Inledningsvis var det via Smittskyddslagen med smittskyddsläkaren som beslutande myndighet,
men en ny tillfällig lag trädde i kraft den 1 juli vilken pekar ut kommunernas miljö- och
hälsoskyddsnämnder, eller motsvarande, som tillsynsmyndighet. Lagen gäller fram till årsskiftet och
avser serveringsställen som vänder sig till allmänheten. Beslut (bygg- och miljönämnden) har tagits
gällande delegationsordning, rutiner har tagits fram och förväntad tillsyn har genomförts samt
rapporterats. Tillsynen kommer att finansieras via statsbidrag. Under pandemin har en hel del
frågor och klagomål om trängsel inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, till stor del handlar
dessa om upplevd trängsel på andra platser, till exempel i butiker. På sådana platser gäller reglerna
om allas ansvar och kommunen har inget utpekat tillsynsansvar för dessa områden.
En kraftig ökning av antalet ansökningar om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder har inkommit
under året. Störst har ökningen varit under juni månad där dubbelt så många ärenden har kommit
in jämfört med tidigare år. Ökningen kan till viss del härledas till pandemin då många vill genomföra
sommarprojekt i och med att många är hemma. Handläggningstiden har varit fortsatt låg, men i och
med det höga söktrycket förväntas handläggningstiden bli längre under kvartal tre.
Handläggningstiden kommer däremot inte att överstiga de 10 veckor som lagstiftningen medger.
Inom Kollektivtrafiken minskade intäkter på grund av minskat resande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen haft kontakt med regionen gällande
kollektivtrafiken och resandet, bevakning sker gällande större förändringar.
Övriga viktiga förhållanden
Pandemin har samtidigt påverkat konjunkturen med permitteringar, konkurser och en ökad andel
arbetslösa som följd. Det påverkar initialt inte kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller
försörjningsstöd. Däremot påverkas skatteunderlaget. Osäkerheten är stor, vilket inneburit höga
variationer i skatteprognoserna som presenterades i april och augusti.
På grund av föregående entreprenörs konkurs har en ny upphandling av entreprenör för
lågflödesmuddringen av Öljaren genomförts, vilket tagit en hel del tid i anspråk. Förhoppningen är
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att muddringsarbetet ska komma igång under tidig höst. Tillstånd till muddring av upp till 10 ha
sjöbottenyta erhölls från mark- och miljödomstolen i maj, sedan tidigare fanns rätt att muddra upp
till 3000 kvm.
Större projekt såsom området Kerstinboda samt Lövåsen där planen är att starta upp projektering
och genomförande av infrastruktur har skjutits fram i och med att detaljplanering ej färdigställts
samt att det varit svårt att få konsulter att ta sig an jobb som planerats för, dels på grund av
pandemin dels utifrån arbetsbelastning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk

Orsak

Möjliga konsekvenser

Hantering

Hög sjukfrånvaro under
lång tid pga. pandemi.

Enförsenad eller
utebliven
insats/service/tjänst.
Överbelastning, vilket
kan resultera i
utbrändhet och
sjukskrivning/avgångar
Kommunens anställda
får ej rätt lön i rätt tid.

Flexibla
arbetsplatser/Hemarbete/Digitalisering.
Arbeta aktivt med arbetsmiljö och
delaktighet. Handlingsplan vid krislägeprioritering vid låg bemanning. Införa
nya yrkesgrupper.

Konjunkturutveckling,
utveckling befolkning
och socioekonomi.

Påverkar intäkter,
pensioner.
Skattehöjning,
neddragningar i
verksamheterna, gör
endast det lagen kräver

Långsiktighet i planering, god
ekonomisk hushållning, samverkan,
prioriteringar.

Räntehöjning

Konjunktur

Minskad köpkraft, ökade
kostnader för
verksamhetslokaler,
effekter på
bostadsmarknaden

Sälja bostadsfastigheter, effektivisera
lokalanvändningen

Svårighet att nå ut till alla
invånare

Segregation, digitalt
utanförskap, svårigheter
att nå ut till olika
grupper.

Viktig
samhällsinformation når
inte ut.

Samhällsambassadörer, nöta in olika
kommunikationskanaler, Kontaktcenter

Coronapandemin men
också andra orsaker
som funnits tidigare

Internt: Ökade
sjuklönekostnader,
instabil verksamhet,
kostnader för vikarier,
konsulter
Externt: Fler som
hamnar i utanförskap,
ökad otrygghet

Internt: Mer fokus på arbetsmiljö och
hälsa
Externt: Samverkan kring
samhällsansvaret

Ökad otrygghet

Ökad kriminalitet, ökat
utanförskap,
stagnerande centrum

Mindre inflyttning/ökad
utflyttning, färre företag,
negativa effekter för
folkhälsa, negativ bild av
Katrineholm

Breddad samverkan mellan många
parter (kommun, kommunala bolag,
näringsliv, polis, föreningar),
förebyggande arbete, fånga upp tidigt

Större
företagsnedläggning

Konjunktur,
företagsbeslut

Utflyttning, ökad
arbetslöshet och psykisk
ohälsa.

Dialog med näringslivet,
vuxenutbildning som svarar mot
näringslivets behov

Personalbrist/kompetensoch resursbrist

Utvecklingen av
skatteunderlaget.

Ökad fysisk och psykisk
ohälsa
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IT-säkerhetsrisker

Får ej in anbud, utförare

Vakanser

Singelkompetenser

En ökad "cyber"kriminalitet med
anledning av bland
annat Coronapandemin
har uppmärksammats

"Phishing"-attacker,
alltså försöka att lura till
sig användarnamn och
lösenord kan öka men
inom kommunens
verksamhet finns inga
indikationer på en
ökning.

Täta avstämningar med vår
driftleverantör och uppdaterade
skyddslösningar. Informationskampanj
på Communis under vecka 37 och 38.

Överhettad marknad,
pandemi.

Kan ej genomföra
exploateringsprojekt.
Fördröjd byggstart från
exploatörer

Lång framförhållning, slå ihop projekt
för att göra upphandlingar mer
attraktivt

Rörlig arbetsmarknad,
föräldraledigheter osv

Längre
handläggningstider,
omprioriteringar i
verksamheten

Attraktiv arbetsgivare, ta emot
praktikanter

Specialister i en liten
organisation.

Bristande kvalitet och
längre
handläggningstider vid
vakanser

Dubbelkompetens (backup), rutiner för
dokumentation. Samverkan med andra
kommuner.

Åtgärdsplan
I delårsrapport redovisar förvaltningarna ingen negativ avvikelse. Däremot har fler aktiviteter flyttats
fram. Det kan komma att påverka måluppfyllelsen och uppdrag på kort sikt.

9(33)

Händelser under perioden
Händelser av väsentlig betydelse
Kontaktcenter har under augusti månad bytt lokaler inom Kulturhuset Ängeln. De nya lokalerna är
en del i ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler. Verksamheten utgör nu kommunens enda
reception och kommer under hösten fortsätta att utvecklas. Kontaktcenter kommer framåt att vara
bemannad av tre kommunvägledare istället för två. I anslutning till verksamheten kommer
kommunens budget- och skuldrådgivning samt banomsorgshandläggar från bildningsförvaltningen
finnas på plats under del av vecka. Samarbetet bidrar till en ökad samverkan mellan kommunens
förvaltningar samt en väg in för medborgare.
Det personalpolitiska programmet har reviderats i syfte att förtydliga både inriktning och mål, men
ger också verktyg i arbetet för att uppnå de personalpolitiska målen. Bland annat har ett
kommungemensamt årshjul för det strategiska arbetsmiljöarbetet tagits fram och samtliga
förvaltningar arbetar med att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Under våren har
också en ny personalhandbok publicerats.
Pandemin har som tidigare beskrivits haft en stor påverkan på verksamheten genom uppskjuten
tillsyn, ökat inflöde av bygglov och nya arbetsuppgifter.
Tredje etappen av Stråket färdigställs under kvartal 4. Arbetet genomförs i samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen som beställare och service- och teknikförvaltningen som
entreprenör. Samarbetet har varit lyckat och effektiviseringar i administration mellan
förvaltningarna har visat god effekt i både utförande och ekonomi.
En ny busslinje mellan Katrineholm - Kronfågel beräknas att starta under december. Det kommer att
innebära ett förenklat resande och ge positiv effekt på miljön.

Övriga händelser
Kommunens HBTQ-certifiering har löpt ut, men arbetet fortsätter. Ett nystartat nätverk av tidigare
certifierade enheter samt andra verksamheter kommer att arbeta med både kommunövergripande
och verksamhetsspecifika frågor i enlighet med kommunplanen. Handlingsplaner kommer att tas
fram och utbildningstillfällen ska arrangeras.
Kommunledningsförvaltningen hade under ett antal sommarveckor samordningsansvaret för de 11
sommarjobbande ungdomarna, ANDTS ambassadörerna, som fick lära andra ungdomar om
beroendeproblematik, riskerna med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Målen är
att ungdomarna ska fungera som ambassadörer bland sina kompisar för att välja bort ANDTS, men
också att göra ungdomarna delaktiga i länets förebyggande ANDTS-arbete genom att föra fram sina
kunskaper, tankar och idéer till politiker, tjänstepersoner och beslutsfattare. Arbetet syftar också till
att ge unga en röst i det förebyggande arbetet.
I början av året genomfördes samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) gällande
införande av fastighetsnära insamlingssystem av förpackningsavfall. Naturvårdsverket avslog
ansökan, vilket medför att det för närvarande inte finns någon aktör som kan införa den
fastighetsnära insamling som enligt lagstiftningen ska påbörjas från och med årsskiftet. Avvaktar nu
besked om hur kommunen kan gå vidare
I början av året gjordes ett utskick till andra hälften av de boende i Floda socken gällande
avloppsinventering, cirka 400 fastigheter. På grund av pandemin ställdes informationsmötena in,
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vilket lett till fler telefonsamtal från fastighetsägare än vid tidigare utskick. Över hälften av
fastighetsägarna har åtagit sig att komma in med en ansökan utan föregående inventering. Dessa
ansökningar ska komma in till bygg- och miljönämnden senast 30 september.
Tillståndsprövningen av befintliga tobaksförsäljare har pågått under hela perioden eftersom det
varit svårt att få in kompletta handlingar och uppgifter.
Den 1 augusti trädde en rad nya bestämmelser inom avfallsområdet i kraft, bland annat ska allt
bygg- och rivningsavfall sorteras i en rad fraktioner i syfte att öka återvinningsgraden och minska
deponering och förbränning. Alla verksamheter är numera, oavsett storlek eller
verksamhetsinriktning där farligt avfall uppstår, skyldiga att föra anteckningar exempelsvis om hur
och av vem avfallet transporteras bort. Information om anteckningsskyldigheten har skickats ut till
samtliga företag i kommunen.
E-tjänst för bygglov, anmälningsärenden och strandskydd har tagits i bruk. Ansökningar kommer in
och registreras direkt i verksamhetssystemet. Tjänsten fungerar överlag bra, men det har krävts och
kommer fortsättningsvis krävas en hel del arbete för att få den att fungera optimalt. Det kan noteras
att tröskeln för att söka bygglov har minskat, men att många ansökningar kommer in helt utan
ritningar eller andra underlag. Ett arbete med att se över hur information om handhavande och rätt
underlag för ansökan kan bli bättre pågår.
En träff med kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen har genomförts i maj där fokus var på
tillgänglighetsfrågor i samband med bygglov. Syftet var att lyfta enkla lösningar som kan göras i
tidigt skede i byggnationen för att undvika kostsamma lösningar efter det att byggnationen är klar.
Granbarkborreangrepp på kommunens skog har slagit hårt på vissa delar av beståndet,
Skyddsavverkning var planerad till att genomföras under april-maj. På grund av pandemin och att
sågverken var fulla med timmer ställdes avverkningen in och planeras till hösten 2020.
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God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
Målbedömning med prognos
Kommentar
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Invånarantalet ska öka till minst
35 500 personer vid
mandatperiodens slut
KS, BMN

Befolkningen i Katrineholms kommun har fortsatt att öka.
Totalt hade kommunen 34 820 invånare per 30 juni 2019.
Invånarantalet har hittills under året ökat med 65 personer,
vilket är något lägre än den årliga tillväxttakt som krävs för att
målet ska kunna nås i slutet av mandatperioden. För att
möjliggöra ökad rörlighet på bostadsmarknaden är målet att
erbjuda en variation av olika bostadstyper. Planarbete pågår
för att möjliggöra ytterligare byggnation av bostäder.

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

När det gäller företagsetableringar är utfallet för året är
beroende av hur konjunkturen utvecklas. Under våren blev det
stopp i etableringar på grund av coronapandemin, i nuläget
finns fler etableringar på väg. Lyhördhet för att möjliggöra nya
etableringar liksom vid utvecklande av befintliga verksamheter
är en viktig faktor, liksom utökat samarbete mellan
förvaltningar och med kommunala bolag för att bättre kunna
möta kunders önskemål. När det gäller miljö- och byggärenden
följs ärenden upp via kundenkäter. Träffar med
kontrollansvariga enligt PBL har genomförts.

Växande och breddat näringsliv
KS

Nyföretagandet ligger på samma nivå som 2019. Av de
nystartade företagen har andelen aktiebolag ökat vilket kan
bero på osäkerheten till följd av coronapandemin. Arbete
pågår med att utforma detaljplaner som främjar utveckling av
näringslivet (Lövåsen-Heden, Lövåsen-Uppsala, Kerstinboda)
samt med etablering av näringsfrämjande verksamheter,
exempelvis ny padelhall och möjlighet för småföretagare att
etablera sig i mindre lokaler (SmartYta).

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Totalt sett har ungas företagsamhet (åldrarna 16-34 år) ökat
något enligt den senaste statistiken som avser 2019. Utfallet
avseende UF-företag läsåret 2020/21 redovisas i
årsredovisningen.

Fler arbetstillfällen
KS

Arbete pågår med att utforma detaljplaner som främjar
utveckling både av befintligt näringsliv och nyetableringar, med
att möjliggöra etablering av verksamheter i mindre lokaler
(SmartYta) samt med att köpa mark för utveckling av
verksamheten.

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Ett försämrat arbetsmarknadsläge till följd av coronapandemin
och en allmän konjunkturnedgång innebär en negativ
påverkan på förutsättningarna att nå en ökad måluppfyllelse.
Arbete pågår för att främja utveckling både av befintligt
näringsliv och nyetableringar av företag, vilket kräver stor
variation av kompetenser.
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Attraktiva boende- & livsmiljöer
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Fler bostäder, med variation
mellan olika bostadstyper och
upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Under första halvåret har ett flertal byggnationer av bostäder
med olika upplåtelseformer påbörjats i olika bostadsområden.
För att möjliggöra ökad rörlighet på bostadsmarknaden är
målet att erbjuda en variation av olika bostadstyper. Pågående
byggprojekt omfattar ca 220 st bostäder, pågående
detaljplaner omfattar ca 500 bostäder, planerade och avtalade
kommande mark- och exploateringsprojekt omfattar ca 1 450
bostäder. Alla kommunala tätortsnära småhustomter är sålda
första halvåret 2020. Under första halvåret har en detaljplan
som möjliggör byggnation av ca 100 bostäder vunnit laga kraft.
Detaljplanen för Luvsjön etapp 4 har antagits men upphävts av
mark- och miljödomstolen och är nu på prövning hos markoch miljööverdomstolen.

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

Varje vecka rapporterar förvaltningarna in händelser och
avvikelser till säkerhetschefen som i dialog med polis och
myndigheter sammanställer lägesbilder och planerar insatser,
både direkta och långsiktiga. En rad olika aktiviteter pågår
kontinuerligt på förvaltningarna som bedöms bidra till ökad
säkerhet och trygghet, med fokus både på trygga utemiljöer
och på trygga och säkra verksamheter. Under 2020 har också
ett tydligt fokus varit att anpassa verksamheterna för att
minska risken för spridning av covid-19.

Resandet med cykel och till fots
ska öka
KS, STN

Cykelvägvisning för delar av det centrala cykelnätet har
färdigställts. Kommunens deltagande i projektet
cykelsamverkan Sörmland har fortsatt med nya testcyklister
som byter ut bil mot lådcykel. Projektet vintercyklist avslutades
under våren och sammantaget cyklade deltagarna över 3 500
km istället för att ta bilen. För att inspirera elever, föräldrar och
pedagoger till ökad gång och cykling till skolan blir det under
hösten ett fortsatt deltagande i den nationella tävlingen Gå och
cykla till skolan, som vänder sig till alla F-6 skolor. Samarbete
med polis och räddningstjänst har resulterat i en temadag om
säker cykling som skolelever tar del av under hösten. Planering
för höstens Trafikantvecka har genomförts.

Resandet med buss och tåg ska
öka
KS

Resandet med kollektivtrafik har minskat kraftigt på grund av
coronapandemin jämfört med föregående år. Stadstrafik har
minskat med 30 procent, landsbygdstrafiken med 24 procent.
En viss återhämtning har skett i slutet av perioden men målet
kommer inte uppnås.

Förbättrad standard på gator,
vägar, gång- och cykelvägar
KS, STN

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder fortsätter. Driftoch underhållsarbete prioriteras med större fokus på gående
och cyklister för att uppnå ambitionsnivåerna i kommunens
gång- och cykelplan.

Alla katrineholmare ska erbjudas
fiberbaserat bredband senast
2020
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2019 och visar
en fortsatt ökning av andelen hushåll med tillgång till
fiberbaserat bredband jämfört med föregående år, särskilt på
landsbygden. Målet kommer att uppnås under 2020.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Status

Resultatmål
Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Prognos

Kommentar
Generellt sett anger en stor andel av eleverna i år 6 och 9 i
grundskolan och år 2 på gymnasieskolan att de känner sig
trygga i skolan, samtidigt som det fortfarande finns många
elever som inte känner sig trygga . Tryggheten upplevs som
högst inom gymnasieskolan.
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Status

Resultatmål

Prognos

Mer fysisk aktivitet och utveckling
av skolmåltiderna ska stärka
barns och elevers hälsa och
studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Kommentar
Det kommunövergripande arbetet kring att främja goda
hälsosamma matvanor fortsätter under 2021 med flera olika
aktiviteter.

Trygg vård & omsorg
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

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

Arbetet har under året påverkats av coronapandemin och
bland annat inriktats på att sprida information till brukare och
närstående för att öka tryggheten samt på att skapa digitala
lösningar.

Förebyggande och tidiga insatser
för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Vardags- och lovaktiviteterna inom Lyckliga Gatorna är en viktig
del av det förebyggande arbetet och har nått ut till många barn
och unga. Under året pågår också kommunövergripande
insatser kring bland annat antilangningskampanjer, rökfri
arbetstid, rökfria utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden
100% Ren Hårdträning, feriearbete ANDTS-ambassadörer samt
införande av ANDTS-coachmetoden.

Färre barn och unga ska utsättas
för risk att skadas till följd av eget
eller andras bruk av tobak,
alkohol eller narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

Under året pågår kommunövergripande insatser kring bland
annat antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, rökfria
utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden 100% Ren
Hårdträning, feriearbete ANDTS-ambassadörer samt införande
av ANDTS-coachmetoden, ett utbildnings- och nätverkskoncept
kring ANDTS som syftar till att öka kunskapsnivån gällande
ANDTS samt ökad trygghet i att arbeta med och hantera dessa
frågor.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Fler ska delta aktivt i kultur-,
idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

En rad insatser pågår som bidrar till ett mer aktivt fritidsliv,
bland annat utveckling av kommunens vandringsleder, nya
mountainbike-leder vid Stalls Backe, flytt av bågskyttebana till
Krämbol, översyn av småbåtshamnen Djulö, inventering av
fiskerätter på kommunens vatten samt utarrendering av
jakträtter på kommunens mark. Fallpreventionsveckan med
aktiviteter riktade till äldre är en del av kommunens
folkhälsoarbete. Arbetet kring fallprevention sker i samverkan
mellan kommun, Region Sörmland samt VSR.

Kultur, idrott och fritid för barn
och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Fortsatta vardags- och lovaktiviteter inom Lyckliga Gatorna har
prioriterats och nått ut till många barn och unga. Ett samarbete
för att främja fysisk aktivitet bland barn, unga och vuxna har
också påbörjats med Region Sörmland och RF-SISU Sörmland,
bland annat för att se över elevhälsans möjlighet att arbeta
med Fysisk aktivitet på Recept.

Jämställda kultur- och
fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

I revidering av Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR togs
Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid med som en prioriterad
artikel. Målen är en god och jämlik hälsa, minskade
hälsoklyftor i samhället samt jämställda och jämlika
förutsättningar för en aktiv fritid. Ett åtagande i och med detta
är att kommunen i möjligaste mån ska se till att idrotts-, kulturoch fritidsanläggningar och verksamheter tillhandahålls och är
tillgängliga på samma villkor för alla, oavsett kön.
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Hållbar miljö
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Ökad energieffektivitet i
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB, KIAB

Effekten av pågående åtgärder följs upp i årsredovisningen.

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Det fanns 213 stycken anläggningar med en installerad effekt
på 5,56 MW inom Katrineholms kommun 2019.
Solkartan finns att tillgå på webben för allmänheten. Solparken
arrenderar en yta av kommunen för anläggning av en
solproduktionsanläggning.

Minskade utsläpp av
näringsämnen och föroreningar
till sjöar och vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

Provtagning har genomförts av 27 sjöar i kommunen under
sommaren, analyser av resultaten är inte klara än.
Förundersökning pågår kring åtgärder för främjande av god
vattenkvalitet i Näsnaren. Rensning av förorenade massor i
Lasstorpsdiket kommer utföras under 2020 alt 2021.
Utredningar/åtgärder av översvämningsrisker och omledande
av dagvatten inom Katrineholms tätort pågår tillsammans med
SVAAB. Inom pågående och planerade exploateringar finns
genomsläppliga ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten
med.

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB,
KVAAB

Nedskräpningen har sammantaget minskat med 32 procent på
kontrollerade ytor, enligt mätningar som gjordes i början av
maj 2019 och 2020. Störst var minskningen vid
Duveholmsgymnasiet. Vid Djulöbadet hade nedskräpningen
däremot ökat.

Biologisk mångfald ska främjas
genom aktiva åtgärder och
naturskydd
KS, STN

En utredning om kommunalt naturreservat vid Forssjö har
påbörjats. I alla åtgärder i skogsmarken ingår det att visa
naturhänsyn och främja den biologiska mångfalden. Under
året har kommunens skog angripits av granbarkborrar,
åtgärder är vidtagna med hänsyn till naturvärden.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON

Ett kontinuerligt arbete för tryggad personalförsörjning pågår,
med bland annat revidering av förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner. Chefsutvecklingsprogrammet
har fortsatt och ett nytt traineeprogram startas under hösten.

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON

Medarbetarengagemang mäts inom ramen för
medarbetarundersökningen som genomfördes senast i slutet
av 2019. Medarbetarnas engagemang och flexibilitet under
vårens händelseutveckling i samband med coronapandemin
bidrog i hög grad till att verksamheter snabbt kunde anpassas
utifrån nya förutsättningar. En ny mätning kommer att
genomföras under hösten.

Förbättrad hälsa för kommunens
medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON

I jämförelse med föregående år har sjukfrånvaron ökat något.
Utifrån den extraordinära situationen under våren bedöms
dock ökningen som relativt begränsad. Under hösten
genomförs kommunens hälsovecka med en mängd aktiviteter
som alla medarbetare erbjuds att delta i.
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Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Kommunens tillgänglighet för
invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Genom utvecklingen av Kontaktcenter som kommunens enda
reception blir det enklare för invånarna att komma i kontakt
med kommunen och få service. En handbok om service och
bemötande, som riktar sig till samtliga medarbetare i
Katrineholms kommun, är under framtagande. Syftet är att
berätta tydligt och informativt om hur kommunen arbetar med
bemötande och service, för att alla medarbetare ska kunna
göra skillnad vad gäller upplevd service och tillgänglighet.
Under året har även stort fokus legat på att fortsätta utveckla
e-tjänster och digitala lösningar för att öka tillgängligheten.

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON

Kontaktcenter vägleder och ger hjälp till självhjälp vad gäller
kommunens e-tjänster. En uppdatering av datorhandledning
och Digidel är under framtagande. Situationen under våren har
inneburit att utvecklingen när det gäller digitalisering och
användandet av digitala lösningar har snabbts på inom många
områden.

Ökad effektivitet genom nya
samverkansformer internt och
externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB,
VSR

En intern ökad samverkan har skett i och med budget- och
skuldrådgivningens placering i anslutning till Kontaktcenter.
Inom bland annat livsmedelskontrollen sker samverkan med
grannkommunerna under semesterperioden för att kunna
hantera akuta frågor. Arbete pågår med att hitta bra rutiner
tillsammans med KFAB när det gäller detaljplaner och bygglov.

Resultatet ska uppgå till minst en
procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommunstyrelsen resultat för perioden och prognos för
helåret pekar mot att målet kommer att uppnås.

Nettodriftskostnaderna ska inte
öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommunstyrelsen resultat för perioden och prognos för
helåret pekar mot att målet kommer att uppnås.

Avskrivningar ska under
mandatperioden inte överstiga tre
procent av driftbudgeten
KS

Redovisas på kommunövergripande nivå.
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Ekonomiskt utfall med prognos
Drift
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/8
2020

Budget per
31/8 2020

Avvikelse per
31/8 2020

Prognos
avvikelse per
31/12 2020

-9 559

-12 606

3 047

2 000

Kommunledningsförvaltningen

-69 867

-76 099

6 232

4 200

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-37 950

-41 996

4 046

1 550

-117 376

-130 701

13 325

7 750

Kommunstyrelsen

Summa

Kommentar
Periodens resultat är till stor del en effekt av lägre lokalkostnader än budgeterat, senarelagda
aktiviteter, vakanser samt en lägre kostnad för kollektivtrafik än budgeterat. I prognosen för helår
beräknas att aktiviteter som senarelagts genomförs samt effekter efter avslutad löneförhandling.
Kommunstyrelsen + 2 000 tkr
Resultat och prognosöverskott är till stor del en följd av inställda sammanträden med färre antal
ledamöter och minskade verksamhetskostnader under året på grund av Corona. Därutöver arvoden
som efter förra valet omfördelades till förvaltningarna, men inte justerades i kommunstyreslens
budget.
Kommunledningsförvaltningen + 4 200 tkr
Inom ekonomi- och personal har pensionsavgångar och föräldraledigheter ej tillsatts fullt och täcker
ökade kostnader för upphandling.
Under sommaren ökade kostnaderna för väktartjänster samt försäkringar.
Digitaliseringsavdelningen arbetar för en ekonomi i balans. En ny livscykelhantering av datorer där
utrustningen används längre sänker de fasta kostnaderna för datorer. En stor licensgenomgång
inför övergången till Office 365 resulterade i att antalet licenser kraftig minskade. Mer
Kostnadseffektiva licenser kommer att tilldelas användare utan egen datorutrustning samt nya
lagringsmöjligheter som sänker kommunens kostnader för serverutrymme ger full effekt under
2021.
Inom näringsliv har ett antal aktiviteter ej genomförts på grund av Corona. En del av dessa
framflyttade
Vakans påverkar utfallet för kommunikation. Tjänsten kommer att tillsättas vid årsskiftet med
arbetsområde vård- och omsorg. Därutöver har sponsorbidrag utbetalats i en lägre omfattning än
budgeterat då aktiviteter ej kunnat genomföra under pandemin.
Lägre lokalkostnader än budgeterat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen + 1 550 tkr
Lägre intäkter för P-böter och hyra för allmän platsmark samt högre kostnader för larm och
bevakning jämfört budget.
Kollektivtrafiken har högre budget än behov men minskade biljettintäkter på grund av Covid-19 och
minskat resande. Slutreglering av intäkter kommer under hösten, en del kommer att täckas av
statsbidrag men det är osäkert i vilken omfattning det kommer att ske.
Plan och bygg har för perioden haft lägre intäkter än budgeterat. Flera större ärenden kommer
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debiteras under andra halvåret. Lägre personalkostnader än budgeterat då en vakans återbesattes
först i augusti.
Lokalen på övre källarplan inte är uthyrd, vilket innebär en högre hyreskostnad än beräknat. De
ökade kostnaderna kompenseras genom en lägre personalkostnad på grund av att vikarier vid
föräldraledigheter och längre sjukskrivningar inte tillsätts.
Investeringar
Investeringsredovisning (tkr)
Utgifter sedan projektstart
Beslutad
total
budget

Varav årets investeringar
Budget
31/8

Utfall per
31/8

Avvikelse
per 31/8

Prognos
utfall per
31/12

Ack utfall

Avvikelse

-2 000

0

2 000

-1 333

0

-1 333

0

121000 Digitalisering
ek/upph avd

-500

-143

357

-333

-143

-190

0

122000 Webutveckling ny
web

-185

-282

-97

-30

-142

112

-150

122001 Årliga
nätverksinvesteringar

-1 000

-799

201

-666

-799

133

0

122002 Trådlösa
accesspunkter

-1 500

-435

1 065

-1 000

-435

-565

0

-50 000

-44 336

5 664

-7 312

-5 308

-2 002

0

124001 Stadsparken
dränering

-285

0

285

-190

0

-190

0

124002 RWS Stadsparken

-500

-364

136

-332

-362

30

0

124003 Mobilt
reservkraftverk

-700

0

700

-466

0

-466

0

124100
Arbetsmiljöåtgärder KLF

-250

-163

87

-100

-63

-37

0

500

0

-500

-333

0

-333

0

124102 Oförutsett

-650

-197

453

-433

-197

-206

0

124103 Gröna kulle

-130

0

130

-87

0

-87

0

124104 Arrendebostad,
tak

-500

0

500

-333

-30

-333

0

124105 St Djulö målning
mm

-975

-908

67

-45

0

-45

0

-56 675

-47 627

9 048

-11 660

-7 479

-4 179

-150

-1 750

-418

1 332

-1 166

-418

748

0

0

-29

-29

0

-29

-29

-29

-10 000

-7 124

2 876

-6 664

-7 124

-460

0

210009 Aktivitetspark
kransort

0

-3

-3

0

-3

-3

-3

210010 Drottninggatan

0

5

5

0

5

5

5

Pågående projekt:
Investeringar Kommunstyrelsen
111000 Digitalisering
Investeringar KLF

122004
Bredbandsutbyggnad

124101 Fettavskiljare
Maistro

Total KLF
Investeringar SBF
210003 Gator
210004 Attraktiva
gångstråk
210008 Nya stråket
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Investeringsredovisning (tkr)
210013 Åtg. enl park. strat

0

-5

-5

0

-5

-5

-5

210014 Sveaparken

0

-2

-2

0

-2

-2

-2

210022 Cirk.pl
Värmbol/Högm

-5 000

-59

4 941

-3 332

-59

3 273

0

210024 GC-väg
Nävertorpsgat

-1 750

-129

1 621

-1 166

-129

1 037

0

210025 Parkeringshus
Norr

-2 110

-146

1 964

-1 406

-146

1 260

34

-647

-1

646

-431

-1

430

0

-1 500

-101

1 399

-972

-59

913

0

230001 Åtg enl
dagv.strateg

-147

314

461

-98

314

412

0

250001 Kollektivtrafikåtg

-375

-220

155

-250

-220

30

0

260002 Digitalisering och
e-tjänster

-300

0

300

-200

0

200

0

-23 579

-7 918

15 661

15 685

-7 876

7 809

0

270001 Havsörnen

-250

-233

17

-166

-233

-67

0

270002 Trolldalen

-500

-514

-14

-333

-514

-181

-14

270003 Luvsjön 4

0

-583

-583

0

-583

-583

0

-500

-238

262

-333

-238

95

0

0

-5

-5

0

-5

-5

-400

-1 500

-414

1 086

-1 000

-391

609

200

-67 800

-1 119

66 681

-45 200

-1 119

44 081

65 500

270008 Logistikcentrum

-300

-79

221

-200

-79

121

0

270009 Strängstorp

-400

-35

365

-267

-35

232

200

0

-2

-2

0

-2

-2

-2

-1 000

-7

993

-667

-7

660

900

-40 000

-1 153

38 847

-26 667

-1 153

25 514

25 000

270014 Plogen 4:1
förskola

-100

-62

38

-67

-62

5

0

270015 Vattentornet,
försk

-150

-5

145

-100

-5

95

0

270017 Norra stadsdelen

-800

-474

326

-533

-474

59

-150

270018 Lövåsen-Uppsala

-3 500

-341

3 159

-2 333

-341

1 992

500

0

-43

-43

0

-43

-43

-250

-10 000

-13

9 987

-6 667

-13

6 654

6 000

270022 Pionen

-100

-4

96

-67

-4

63

-300

270023 P-hus Norr

-100

-7

93

-67

-7

60

0

0

-65

-65

0

256

256

0

270025 Lövåsen påb f
2016

0

-627

-627

0

-627

-627

-627

270027 Centrum Väst

-1 000

-441

559

-667

-441

226

500

0

-71

-71

0

-71

-71

-300

220002 Fokusomr
miljömål
220004 LIFE 15 IPE Rich
Waters

Total investering SBF
Exploatering SBF

270004 Djulö backar
270005 Aborren
270006 Djulökvarnsvägen
270007 Kerstinboda

270010 Ragnars gärde
270011 Bäverstigen
270012 Lövåsen-Finntorp

270019 Duvestrand
270021 Exploateringar
2018

270024 Life IP Rich Waters

270028 Dagvatten,
dammar mm
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Investeringsredovisning (tkr)
270029 Svartbäcksvägen

0

-2

-2

0

-2

-2

-150

270030
Vasavägen/Backavallen

0

-2

-2

0

-2

-2

-150

270031 Åsporten

0

-8

-8

0

-8

-8

-200

280001 Invest.proj 2018

0

-20

-20

0

-20

-20

-20

Total exploatering

-128 000

-6 567

121 433

-85 334

-6 223

79 111

96 237

Summa

-210 254

-62 112

148 142

-82 642

-21 578

81 408

96 087

Kommentar
Kommunledningsförvaltnignen
Samtliga investeringar planeras att genomföras fullt ut.
Infrastrukturprojekt 21xxx-26xxx




Avvikelser per 31/8 avser på samtliga projekt periodiseringsfel i budget. 210022 Cirk.pl
Värmbol/Högm fakturerar Trafikverket kommunen när projektet är färdigt i november enligt
medfinansieringsavtalet.
Inga avvikelser i prognos utfall per 31/12.

Exploateringsprojekt 27xxx-28xxx





Pga vårens Corona är flera projekt förskjutna t.ex Lövåsen-Finntorp beräknad byggstart kv1
2021 istället för 3kv 2020..
Kerstinboda lika, där pågår 3 kv 2020 arkeologiska undersökningar, Antagande D-plan 2 kv
2020, byggstart 4 kv 2021.
Centrum väst vilande projekt.
Dagvattendammar påbörjat projekt planeras pågå under flera år 2020-2025 med byggstarter
i slutet av perioden, innan förundersökningar och framtagande av bygghandlingar och
detaljplan ändringar.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader & personalstyrka
Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

Utfall
kvinnor
delår
2019

Utfall
män
delår
2019

73

54

19

0%

0,5%

0,5%

0,4%

Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
delår
2020

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/8

35 119

33 413

Kostnad övertid inkl mertid, andel
av lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

0,2%

0,1%

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/7

74

58

16

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/7

0,3%

0,4%

Nyckeltal
Kommunledningsförvaltningen

Utfall
delår
2019

Månadsanställda, antal

31/8

77

61

16

71

53

18

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

94,8%

93,4%

100%

98,6%

98,1%

100%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

5,2%

6,6%

0%

1,4%

1,9%

100%

Kommentar kommunledningsförvaltningen


De ökade lönekostnaderna är en följd av att kommunikationsavdelningen samordnades
inom kommunledningsförvaltningen.



Ökningen av andel visstidsanställda är vikariat vid föräldraledighet och förstärkning under
våren på grund av corona.
Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

Utfall
kvinnor
delår
2019

Utfall
män
delår
2019

52

27

24

0,5%

0,9%

0%

1,9%

Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
delår
2020

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/8

18 897

19 641

Kostnad övertid inkl mertid, andel
av lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

0%

0%

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/7

48

24

24

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/7

0,3%

0%

Nyckeltal
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utfall
delår
2019

Månadsanställda, antal

31/8

49

25

24

50

27

23

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

98%

96%

100%

100%

100%

100%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

2%

4%

0%

0%

0%

0%

Kommentar samhällsbyggnadsförvaltningen


Antal årsarbetare har minskat på grund av att tidigare timanställda har slutat samt en
vakans som nu är tillsatt.



Fördelningen mellan kvinnor och män är förhållandevis jämn, men ojämn inom infrastruktur
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och administration. Förvaltningen arbetar aktivt för att jämna ut skillnaderna i samband
med rekryteringar.

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
delår
2020

Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

Utfall
delår
2019

Utfall
kvinnor
delår
2019

Utfall
män
delår
2019

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

31/8

97,4%

98,4%

93,8%

100%

100%

100%

Månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid, andel (%)

31/8

0,6%

0%

0,6%

0%

0%

0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

31/8

45%

50%

40%

Nyckeltal
Kommunledningsförvaltningen

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-31/7

2

5

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-31/7

1

0

Kommentar kommunledningsförvaltningen


Samtliga månadsanställda har en heltidsanställning som grund.



Pensionsavgångarna kommer under åren som följer att öka och ett arbete pågår för att
möta detta, bland annat genom fler praktikanter, digitaliseringar och effektiviseringar

Nyckeltal
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
delår
2020

Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

Utfall
delår
2019

Utfall
kvinnor
delår
2019

Utfall
män
delår
2019

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

31/8

100%

100%

100%

98%

96,3%

100%

Månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid, andel (%)

31/8

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

31/8

50%

50%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-31/7

Tillsvidareanställda som gått
i pension, antal

1/1231/7

2

1

1

0
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Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

Mätdatum
/
Mätperiod

Utfall
delår
2020

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

0,9%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/6

2,5%

2,8%

1,4%

Nyckeltal
Kommunledningsförvaltningen

Utfall
kvinnor
delår
2019

Utfall
män
delår
2019

1,6%

1,4%

2,1%

Utfall
delår
2019
0,6%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/6

1,7%

1,8%

1,4%

1,5%

1,3%

2,1%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/6

0,4%

0,5%

0%

0%

0,1%

0%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/6

0,3%

0,4%

0%

0%

0%

0%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)

1/12-30/6

2,6%

3%

1,4%

1,3%

1,3%

1,2%

Rehabärenden pågående, antal

31/8

2

2

Kommentar kommunledningsförvaltningen
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och den ökade sjukfrånvaron förklaras med restriktioner vid pandemin.
För närvarande finns ingen långtidssjukskriven inom förvaltningen.

Utfall
delår
2020

Utfall
kvinnor
delår
2020

Utfall
män
delår
2020

Utfall
män
delår
2019

Nyckeltal
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

2,1%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/6

7,7%

11,4%

3,9%

6,2%

9,4%

2,8%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/6

3,5%

4,8%

2,3%

2,8%

3,8%

1,7%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/6

1,7%

2%

1,3%

1,4%

1,9%

0,8%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/6

1,8%

3,4%

0,2%

1,6%

3%

0%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)

1/12-30/6

7,8%

11,5%

4%

6,4%

9,7%

3%

Rehabärenden pågående, antal

31/8

5

Utfall
delår
2019

Utfall
kvinnor
delår
2019

Mätdatum
/
Mätperiod

1,9%

7

Kommentar
Nivån på sjukfrånvaron är fortsatt hög och har ökat första halvåret. Ökningen kan i stort förklaras av
den pågående pandemin. Samhällbyggnadsförvaltningen har även haft en del
långtidssjukskrivningar som har hanterats under året.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022
Uppdrag

Kommentar

Intensifiera det proaktiva arbetet för
företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln

2020-08-26

Inrätta en kommungemensam
reception

2020-08-17

Fler etableringar och ett ökat intresse för markanvisningar under hösten
som läget ser ut nu. Nystart i Citysamverkan med nytt avtal och tätare
kontakt med fastighetsägare. Centrum utvecklas till mer mötesplats än
ren handel i de nya etableringar som tillkommer och är kända.

Kontaktcenter som kommunens gemensamma reception är i gång i nya
lokaler.
Inrätta ett team för
arbetsförmågeutredningar och bedömningar

2020-09-14
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag som kommer att redovisas för kommunstyrelsen under hösten

24(33)

Bilaga: Uppföljning av
indikatorer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Invånarantalet
ska öka till minst
35 500 personer
vid
mandatperioden
s slut
KS, BMN

Invånare totalt, antal per
31 dec

34 755

35 612

17 323

17 432

Utfallet avser 2019.

Förändring antal invånare
sedan föregående år (%)

0,6%

0,3%

0,6%

0,6%

Utfallet avser 2019.

Invånare, antal per 1 nov

34 737

17 300

17 437

Utfallet avser 2019.

Invånare, antal kvartal

34 820

17 372

17 448

Utfall per 30 juni 2020.

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, STN,
KIAB

Företagarnas
sammanfattande
omdöme om kommunen
enligt Svenskt Näringsliv

3,8

3,4

Utfallet avser 2020.

Företagarnas
helhetsbedömning av
servicen i
myndighetsutövningen
(NKI)

70

73

Utfallet avser 2019.

Kundnöjdhet avseende
lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

NKI 82

Växande och
breddat
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag,
antal

83 st

Nyregistrerade företag,
antal per 1000 invånare

4,8

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UFföretag (%)

7,7%

Företagsamhet bland
unga (%)

3,7%

5,4%

14 969

17 145

Fler
arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande
dagbefolkning

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser januari till
och med juli 2020.
4,9

Utfallet avser 2018.
8,2%

7,2%

Utfallet avser läsåret
2019/2020, andel elever
som driver UF-företag av
totalt antal elever på
gymnasieskolan.
Utfallet avser 2019 och
visar andel invånare 16-34
år som innehar Fskattsedel, är delägare i
ett aktivt handelsbolag
eller är vd eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag.

7 275

7 694

Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Up
pdrag
Ökad
sysselsättning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden 1 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor (%)

52%

55,6%

42,6%

56,4%

Utfallet avser 2018.

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

51

26

25

Indikatorer

Utfallet avser jan-aug
2020, deltagare anvisade
till Viadidakt från
socialförvaltningen i
Katrineholm.

Invånare 17-24 år som
varken arbetar eller
studerar, andel (%)

9,7%

8,8%

10,6%

8,8%

Utfallet avser 2018.

Arbetslöshet 16-64 år (%)

10,7%

9,2%

10,4%

10,9%

Utfallet avser augusti
2020.

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål/Up
pdrag
Fler bostäder,
med variation
mellan olika
bostadstyper och
upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Tryggare
offentliga miljöer
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR

Indikatorer

Kommentar

Planerade bostäder i
detaljplaner som vunnit
laga kraft under året, antal

100

Utfallet avser delår 2020.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda småhus, antal

25

Utfallet avser kvartal 1-2
2020, preliminära
uppgifter.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda flerbostadshus,
antal

0

Utfallet avser kvartal 1-2
2020, preliminära
uppgifter.

Nyproduktion av
hyresrätter, andel av totalt
antal färdigställda
bostäder (%)

64

Utfallet avser 2019.

Invånarnas bedömning av
tryggheten i kommunen

60%

47%

76%

Utfallet avser andel
invånare som i polisens
trygghetsundersökning
2018 svarat trygg på
frågan: ”Om du går ut
ensam sent en kväll i
området där du bor,
känner du dig då trygg
eller otrygg?”. Utfallet har
förbättrats något jämfört
med undersökningen
2015, för både kvinnor
och män.

Elever i åk 9 som känner
sig trygga på väg till och
från skolan, andel (%)

97%

96%

96%

Utfallet avser 2017, åk 9.
För år 2 var utfallet totalt
99%, flickor 98% och
pojkar 98%.

Elever i år 2 på gymnasiet
som känner sig trygga på
väg till och från skolan,
andel (%)

99%

98%

98%
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Resultatmål/Up
pdrag

Resandet med
cykel och till fots
ska öka
KS, STN

Indikatorer

Utfall

Utfall
män

Kommentar

94%

91%

98%

Elever i år 2 på gymnasiet
som känner sig trygga på
stan eller i centrum, andel
(%)

97%

94%

99%

Klottersanering som
slutförts inom 24 timmar,
andel av inkommande
uppdrag till kommunen
(%)

66%

Utfallet avser delår 2020. 8
av totalt 12 ärenden
sanerades inom 24
timmar.

Olyckor där
räddningstjänstens första
enhet kommer fram inom
målsatt tid, andel (%)

100%

Utfallet avser 2019.

Personer som utbildats av
räddningstjänsten kring
olycksförebyggande och
olycksavhjälpande
åtgärder, antal

958

Utfallet avser 2019.

Olyckor där en första
skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild, andel av
olyckor som föranlett
räddningsinsats (%)

35%

Utfallet avser 2019.

Gångtrafik Lövatunneln,
antal passager

1 994

Utfallet avser 1/1-31/8
2020, antal passager/dag i
genomsnitt.

Cykeltrafik Lövatunneln,
antal passager

582

Utfallet avser 1/1-31/8
2020, antal passager/dag i
genomsnitt.

Utfallet avser 2017, andel i
åk 9 som svarat ja alltid
eller ja oftast. För år 2 var
utfallet totalt 97%, flickor
94% och pojkar 99%.

Utfallet avser 2014.

Resande med
stadstrafiken (buss), antal

88 387

Utfallet avser jan-aug
2020.

Resande med
landsbygdstrafiken (buss),
antal

172 991

Utfallet avser jan-aug
2020.

Tågstopp vid Katrineholms
Central, antal

97

Utfallet avser fastställd
Tågplan 2020, dvs
trafikeringsperioden 15
dec 2019 till 12 dec 2020.

Tågstopp i rusningstid vid
Katrineholm Central, antal

38

Utfallet avser fastställd
Tågplan 2020, dvs
trafikeringsperioden 15
dec 2019 till 12 dec 2020.

Andel resor med
kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)
Förbättrad
standard på

Utfall
kvinnor

Elever i åk 9 som känner
sig trygga på stan eller i
centrum, andel (%)

Andel resor med gångoch cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)
Resandet med
buss och tåg ska
öka
KS

Riket

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

Utfallet avser 2014.

14 906

Utfall per delår 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag
gator, vägar,
gång- och
cykelvägar
KS, STN

Alla
katrineholmare
ska erbjudas
fiberbaserat
bredband senast
2020
KS

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Drift/underhåll av GCvägar, antal kilometer

23,7

Utfall per delår 2020.

Drift/underhåll av
gatuvägar, antal kilometer

168,1

Utfall per delår 2020.

Säkra GCM-passager i
tätorten, andel (%)

29%

27%

Utfallet avser 2020.

Invånare i tätort med
tillgång till fiberbaserat
bredband, andel (%)

92%

84%

Utfallet avser 1 oktober
2019.

Invånare på landsbygd
med tillgång till
fiberbaserat bredband,
andel (%)

81%

48%

Utfallet avser 1 oktober
2019.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål/Up
pdrag
Ökad trygghet i
skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Mer fysisk
aktivitet och
utveckling av
skolmåltiderna
ska stärka barns
och elevers hälsa
och
studieresultat
KS, BIN, KULN,
STN, KFAB

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Elever i årskurs 6 som
anger att de känner sig
trygga i skolan,
kommunala skolor, andel
(%)

80%

80%

81%

Elever i årskurs 9 som
anger att de känner sig
trygga i skolan,
kommunala skolor, andel
(%)

77%

77%

80%

Elever i år 2 på gymnasiet
som anger att de känner
sig trygga i skolan,
kommunala skolor, andel
(%)

89%

90%

91%

Elever som anger att de
vanligtvis äter skollunch 45 dagar per vecka, andel
(%)

67%

65%

69%

53%

51%

55%

Kommentar

Elever som tycker att
skolmåltiden är en trevlig
stund på dagen, andel (%)
Elever som rör på sig
minst 60 minuter per dag,
andel (%)

Trygg vård & omsorg
Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Fler brukare
inom vård och
omsorg ska ha
en positiv
upplevelse kring

Brukare som svarar att det
känns ganska/mycket
tryggt att bo hemma med
stöd från hemtjänsten,
andel (%)

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

84%

87,9%

82%

86%

Kommentar
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Resultatmål/Up
pdrag

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

89%

89%

86%

95%

Personalkontinuitet inom
hemtjänsten, antal
personal som en brukare
inom hemtjänsten möter
under 14 dagar,
medelvärde

15

16

15

15

Brukare på gruppbostad
enligt LSS som svarar att
de känner sig trygga med
alla i personalen, andel (%)

82%

74%

79%

84%

Brukare på servicebostad
enligt LSS som svarar att
de känner sig trygga med
alla i personalen, andel (%)

72%

74%

73%

71%

Brukare inom daglig
verksamhet enligt LSS
som svarar att de känner
sig trygga med alla i
personalen, andel (%)

84%

81%

82%

85%

Förebyggande
och tidiga
insatser för barn
och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

4 204

1 979

2 225

Färre barn och
unga ska utsättas
för risk att
skadas till följd av
eget eller andras
bruk av tobak,
alkohol eller
narkotika
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN

Kvinnor som röker eller
snusar vid
graviditetsvecka 8-12,
andel (%)

7,6%

7,6%

Tobaksrökning i hem där
barn i 8 månaders ålder
finns, andel (%)

13%

13,2%

Elever i åk 7 som röker
ibland eller dagligen,
andel (%)

3%

3%

2%

Elever i år 2 gymnasiet
som röker ibland eller
dagligen, andel (%)

24%

27%

21%

Invånare som röker
dagligen, andel (%)

10%

Försäljningsställen tobak
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

50%

Elever i åk 9 som druckit
alkohol någon gång under
de senaste 12 månaderna,
andel (%)

36%

Invånare med riskabla
alkoholvanor, andel (%)

14%

bemötande,
förtroende och
trygghet
KS, VON, KFAB

Indikatorer
Brukare som svarar att det
känns ganska/mycket
tryggt att bo på ett särskilt
boende för äldre, andel
(%)

Kommentar

8%
Utfallet avser första
halvåret 2020.
37%

34%

15%
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Resultatmål/Up
pdrag

Utfall
kvinnor

Utfall
män

2%

6%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

1 979

2 225

860

514

346

Aktiva låntagare
Katrineholms bibliotek,
antal

11 004

5 587

3 908

Besökare Konsthallen,
antal

5 088
19

26

Indikatorer

Utfall

Serveringsställen alkohol
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

73%

Elever i åk 9 som någon
gång använt narkotika,
andel (%)

4%

Riket

Kommentar

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål/Up
pdrag
Fler ska delta
aktivt i kultur-,
idrotts- och
fritidslivet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VON

Indikatorer

Utfall

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

4 204

Besök på Perrongen,
Lokstallet, antal

21 950

Deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år

Kultur, idrott och
fritid för barn
och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN,
STN, VON

Jämställda kulturoch
fritidsverksamhet
er
KS, BIN, KULN,
STN, VON

23

Besökare simhallen, antal

39 750

Besökare
Duveholmshallen, antal

61 000

Aktiva föreningar inom
kultur, idrott och fritid
som får bidrag, antal

105

Arrangemang för barn och
unga (inkl arrangemang
på lov) som andel av totalt
antal arrangemang inom
kulturförvaltningens
programverksamhet (%)

65%

Bokningar med juniortaxa
som andel av totalt antal
bokningar på
Sportcentrum (%)

71%

Könsfördelning aktiva
deltagare i
ungdomsverksamheten
Perrongen, andel
flickor/kvinnor (%)

26%

Könsfördelning
deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet,
andel pojkar/män (%)

40%

Riket

27

Kommentar
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer
Könsfördelning aktiva
låntagare biblioteket,
andel pojkar/män (%)
Könsfördelning
deltagartillfällen 7-20 år
idrottsföreningar med
LOK-stöd, andel
flickor/kvinnor (%)

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

36%

37,2%

37,4%

Utfall

Riket

Hållbar miljö
Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Ökad
energieffektivitet
i kommunens
lokaler
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB, KIAB

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs och förvaltas av KFAB
jämfört med basår 2007,
(kWh/m2)

15%

Utfallet avser 2019.

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs av kommunen och
förvaltas av KFAB jämfört
med basår 2007,
(kWh/m2)

-8%

Utfallet avser 2019.

Ökad
solelproduktion
KS, BMN, KFAB,
KIAB

Installerad effekt för
solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

5,56
MW

KFAB/KIAB:s totala
solelproduktion, (kWh)

178 339
kWh

Minskade
utsläpp av
näringsämnen
och föroreningar
till sjöar och
vattendrag
KS, BMN, STN,
KVAAB

Fosforhalt i Näsnaren,
(mikrogram/liter)

210

Uppgift från
Nyköpingsåarnas
vattenvårdsförbund.

Hushåll vars bristfälliga
avlopp åtgärdats, antal

78

Utfallet avser jan-aug
2020.

Nedskräpningen
ska minska
KS, BIN, BMN, STN,
KFAB, KIAB, KVAAB

Nedskräpning allmänna
platser, antal skräp/10 m2
(st)

4,9 st

Nöjdhet besök vid
återvinningscentral, andel
(%)

90%

87%

Utfallet avser 2018.

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral, andel
(%)

69%

75%

Utfallet avser 2018.

Biologisk
mångfald ska
främjas genom
aktiva åtgärder
och naturskydd
KS, STN

Areal reservat och
biotopskydd, (ha)

813 ha

Utfallet avser 2019.

Utfall per 31 december
2019.
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål/Up
pdrag
Säkrad
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Ökat
medarbetarenga
gemang
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Förbättrad hälsa
för kommunens
medarbetare
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Indikatorer
Månadsanställda som
fortsätter arbeta efter att
ha fyllt 65 år, antal

Utfall

Riket

61

Utfall
män

39

22

Kommentar
Utfall per 2019-11-30.

Månadsanställda som fått
möjlighet till studier på
arbetstid, antal

Ej mätbart för närvarande.

Påbörjade rekryteringar
där tjänsten tillsatts, andel
(%)

Indikatorn kan inte mätas
på ett tillförlitligt sätt.

Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal

Utfall perioden 2020-01-01
- 2020-07-31 var för KLF 2
personer och för SBF 2
personer.

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

Utfall per 2020-08-31 var
för KLF 97,4% och för SBF
100%.

Hållbart
medarbetarengagemang,
HME totalt

Utfallet 2019 var för KLF
4,2 och för SBF 4,1.

HME delindex ledarskap

Utfallet 2019 var för KLF
4,4 och för SBF 4,3.

HME delindex motivation

Utfallet 2019 var för KLF
4,2 och för SBF 3,9.

HME delindex styrning

Utfallet 2019 var för KLF
4,1 och för SBF 4,0.

Sjukfrånvaro total, (%)

6,7%

6,5%

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda mer än 59 dagar
som andel av total
sjukfrånvaro, (%)

46%

42%

Sjukfrånvaro totalt (%)

Kommunens
tillgänglighet för
invånarna ska
öka
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Utfall
kvinnor

7,2%

4,8%

Utfallet avser 2019,
kommunen som helhet.
Utfallet avser 2019,
kommunen som helhet.

Utfall perioden 2019-12-01
- 2020-06-30 var för KLF
2,5% (kv 2,8%, män 1,4%)
och för SBF 7,7% (kv
11,4%, män 3,9%).

Andel invånare som får
svar på en enkel epostfråga inom en
arbetsdag, (%)

85%

84%

Utfallet avser 2019.

Andel invånare som får ett
direkt svar på en enkel
fråga när de tar kontakt
med kommunen via
telefon, (%)

59%

56%

Utfallet avser 2019.

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng (%)

86%

88%

Utfallet avser 2019.

Besökare som uppger att
de hittade vad de sökte på
webbplatsen, andel (%)

66%
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Ärenden som hanteras
genom e-tjänster
(externa), antal

9 701

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

2 282

1 967

Kommentar

Besökare som har tillgång
till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

442

Ärenden som hanteras av
Kontaktcenter (via besök,
telefon, e-post), antal

4 271

Resultatet ska
uppgå till minst
en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Resultat som andel av
skatt och generella
statsbidrag (inkl
utjämning), kommun (%)

2,3%

Årets resultat som andel
av skatt & generella
statsbidrag kommun, (%)

2,3%

Nettodriftskostna
derna ska inte
öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Förändring
nettokostnader (%)

2,6%

Utfallet avser jan-dec
2019.

Förändring skatteintäkter
och generella statsbidrag
(inkl utjämning) (%)

4%

Utfallet avser jan-dec
2019.

Nettokostnad som andel
av skatt och generella
statsbidrag kommun, (%)

99%

Avskrivningar ska
under
mandatperioden
inte överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel
av driftbudget, (%)

3,1%

Soliditet kommun, (%)

53%

46%

Utfallet avser 2019.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommun, (%)

17%

19%

Utfallet avser 2019.

Soliditet kommunkoncern,
(%)

25%

35%

Utfallet avser 2019.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommunkoncern, (%)

11%

18%

Utfallet avser 2019.

80 926
kr/inv

76 506
kr/inv

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser helår 2019.
Totalt 4 271 ärenden,
varav 265
konsumentärenden.

Ökad digital
delaktighet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON
Ökad effektivitet
genom nya
samverkansform
er internt och
externt
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR

Skulder totalt
kommunkoncern, kr/inv

Utfallet avser jan-dec
2019.

1,9%

100%

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser jan-dec
2019.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS/2020:19 - 025

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Förlängning av Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse till och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av styrdokumentet Riktlinjer för
arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse som senast reviderades av kommunfullmäktige 201704-24, § 72.
Personalutskottet beslutade på sammanträde 2020-05-12 § 8 att föreslå
kommunstyrelsen att förlänga styrdokumentets giltighetstid. Utöver att styrdokumentet
har lagts in i en ny mall som följer den grafiska profilen har inga revideringar gjorts.

Ärendets handlingar



Personalutskottets beslut, 2020-05-13, § 8
Antagen – Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

Emma Fälth
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Akten

LIX: 59
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Personalutskottet

§8

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-13

1 (1)

KS/2020:19 025

Revidering av Riktlinjer arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår att utifrån de revideringar som antogs på Kommunfullmäktige
2019-12-18 förlänga befintligt styrdokument i sin helhet. Version 2017-04-24 § 72.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår Personalutskottet att förlänga befintligt styrdokument i sin helhet
utifrån de revideringar som antogs i version2017-04-24 § 72.
Nuvarande styrdokument bifogas.

Ärendets handlingar


Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl
(V) och ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att utskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut.

____________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt

Riktlinjer för
arbetsmiljöoch hälsoutmärkelser

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2004-12-15, § 316

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2017-04-24, § 72

Giltighet
Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori


Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur:
När:

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelser
Arbetsmiljöutmärkelse
Mål
Genom arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska kommunen verka för att uppmärksamma
insatser som genomförs för en bättre arbetsmiljö ute på de olika arbetsplatserna.

Syfte
Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska lyfta fram ledande exempel på hur medarbetarna har
samarbetat för att skapa en god arbetsmiljö.
Genom att visa på fördelarna ska denna utmärkelse inspirera våra arbetsplatser i kommunen
att förstå att satsningar på en bra arbetsmiljö utgör en viktig del av verksamheten.

Kriterier
Att arbetsplatsen arbetar aktivt med interna förbättringsåtgärder inom området arbetsmiljöoch hälsoarbetet som gynnar personalen/verksamheten samt medborgarna.


Gemenskap



Engagemang



Jämlikhet



Hälsa



Delaktighet



Service

Tillvägagångssätt


Enhetschef/avdelningschef nominerar till personalenhetens team arbetsmiljö- och hälsa,
det arbetslag, arbetsgrupp, enskild medarbetare som han/hon upplever uppfyller en eller
flera kriterier för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen.



Nominering kan göras fram till 30 september varje år.



Därefter intervjuas de nominerade grupperna av personal från arbetsmiljö-och hälsoteamet som bedömer om kriterierna uppfylls.



Teamet tar fram max tre förslag som lämnas över till personalutskottet som sedan
beslutar och fördelar prispengarna.

Priser för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse


Personalutskottet fördelar årligen prispengar á 50 000 kronor



Utmärkelsen delas ut årligen vid kommunfullmäktiges sammanträde alternativt vid annat
lämpligt tillfälle som personalutskottet beslutar.

Prispengar för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska användas till gemensam aktivitet som
främjar en god arbetsmiljö och hälsa.
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Kommunledningsförvaltningen
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Datum

Vår beteckning

2020-09-16

KS/2020:20 - 009

Ert datum

Er beteckning

Ekonomi- och personal
Vår handläggare

Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen

Förlängning av Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning
i Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för styrdokumentet Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning till 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av riktlinjerna ska genomföras enlig fastställd ordning, eller när det finns
behov av en revidering.
I gällande riktlinjer finns behov att korrigera hänvisning till lagrum, från kapitel 8 till
kapitel 11, i det inledande stycket på grund av den nya kommunallagen. Korrigeringen
ses som en redaktionell ändring.
Över tid har regler kring kommunal ekonomistyrning förändrats. I samband med den ny
lag om kommunal bokföring förstärktes behoven av en större översyn. Regeringen
beslutade i september 2020 om att tillsätta en särskild utredare för ”En effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner”. Syftet är att titta närmare på reglerna i
kommunallagens kapitel 11 om bland annat god ekonomisk hushållning och balanskrav.
Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredaren ska bland annat:
 föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör
vara utformade,
 undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska
styrningen i kommuner och regioner,
 föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den
nationella finanspolitiken.
Utredningen ska redovisas senast den 24 september 2021.
I samband med fastställande av nya regler, utifrån utredningen, kommer en översyn av
gällande riktlinje att genomföras.

Lix: 60
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Susanne.Sandlund@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
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Datum

Vår beteckning

2020-09-16

KS/2020:20 - 009

Ekonomi- och personal

Ärendets handlingar


Antagen - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms
kommun

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
___________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akten

Riktlinjer för
god ekonomisk
hushållning i
Katrineholms
kommun
Övergripande anvisningsdokument

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2013-50-20 § 94
Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-03-19 § 33 (förlängning giltighetstid)
Giltighet
Gäller från och med 2021-01-01
Gäller till och med 2023-12-31

1

Förvaltarskap
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kategori
 Anvisningsdokument
Uppföljning
Hur: Uppföljning görs genom utvärdering i årsredovisning.
När: Uppföljning i samband med bokslut, förändringar i lagstiftning eller annat förtydligande.

1

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning i Katrineholms
kommun
I Kommunallagen kapitel 11 anges att kommunen ska ha god ekonomisk
hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun innebär att kommunen ska vara rustad
med en stabil ekonomi för att kunna möta starka nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Det
finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för
den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs
bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och
mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser
gentemot målen. Kommunen har också en resultatutjämningsreserv (RUR).
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd
att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större
stabilitet för verksamheterna. RUR ger kommunen möjlighet att reservera medel i RUR för att
kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.
Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren,
understiger genomsnittet.
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i
budgeten som i årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:
1.

förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga
och

2.

balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

4 (5)

§1 Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige fastställer årligen i den övergripande planen med budget vilka finansiella
och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning kommunen har under
planperioden.

§2 Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om reservering till
resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas. Reservering får göras
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har
ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för
när avsättningen får ske istället uppgå till två procent av summan av ovan nämnda poster.
Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i
anspråk. Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för att möta
konjunktursvängningar i ekonomin. Medlen kan användas i samband med budgetarbetet för
kommande år men även under löpande, år då stora svängningar sker i ekonomin på grund av
konjunkturläget.
Uttaget per år får högst vara så stort att kommunen når den genomsnittliga skatteutvecklingen
under de senaste tio åren.
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-22

KS/2020:267 - 633

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Redovisning av uppdrag om ändrat regelverk för
skolskjuts
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förstudien till budgetberedningen för vidare
hantering.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen 2019-2022, beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-21 § 2, finns
uppdraget att utreda ett ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis när det gäller
likabehandling av elever oavsett huvudman för skolan.
Bildningsförvaltningen har tagit fram förstudien Ekonomiska konsekvenser av
förändrade tillämpningsregler för skolskjuts.

Ärendets handlingar



Bildningsnämndens beslut 2020-08-25 § 24
Förstudie – Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för
skolskjuts

Axel Stenbeck
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
§ 24

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-25
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BIN/2020:76 633

Förstudie-Ekonomiska konsekvenser av förändrade
tillämpningsregler för skolskjuts
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förstudien och översänder den till kommunstyrelsen.
Reservation
Victoria Barrsäter (C ) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas på sidan 14 i
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
I kommunplanen 2019-2022, beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-21 §2, finns
uppdraget att utreda ett ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis när det gäller
likabehandling av elever oavsett huvudman för skolan.
Bildningsförvaltningen har tagit fram förstudien Ekonomiska konsekvenser av
förändrade tillämpningsregler för skolskjuts.

Ärendets handlingar
•

Förstudie – Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för
skolskjuts

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria
Barrsäter (C ), Inger Hult (L), Jörgen Rüdeberg bitr.förvaltningschef, Fredrik Ahlman (M),
Alexander Forss (KD) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med
redovisning av kostnad per elev i de olika skolskjutsformerna samt hur de olika
alternativens siffror är uträknade.
Johan Söderberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till
bildningsförvaltningens förslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-25
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att han
först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Han ställer därefter proposition på sitt eget förslag om bifall till bildningsförvaltningens
förslag mot Victoria Barrsäter (C ) förslag och finner att bildningsnämnden biträder
bildningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-25
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BIN/2020:76 – 633
Reservation återremissyrkande Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av
förändrade tillämpningsregler för skolskjuts
Centerpartiet anser att den förstudie som presenterades på nämnden är alltför
otydligt redovisad med slutsatser som saknar underlag. Därför lade vi ett
återremissyrkande med uppdrag att tydligare redovisa:
- Kostnad per elev i de olika skolskjutsformerna (busskort, skolskjuts
landsbygd, skolskjuts växelvis boende, skolskjuts särskilda skäl)
- Hur de olika alternativens siffror är uträknade. 30 miljoner för
”Eskilstunamodellen” låter orimligt.
Nämnden beslutade att avslå återremissyrkandet varför jag reserverar mig mot
beslutet.
Katrineholm 25 augusti 2020
Victoria Barrsäter
Centerpartiet
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Bakgrund
År 2008 lades den kommunala grundskolan i Flodafors ner. Eleverna hänvisades till Sköldinge,
Valla och Bie skolor. I samband med denna nedläggning fanns vissa övergångsregler vilka
innebar att elever, som ville gå i en annan skola än den nya kommunala hemskolan fick göra det
fram till och med skolår 6. Detta medförde en betydande ökning av skolskjutskostnaderna
under i första hand ett läsår.
I augusti 2009 öppnade Flodabygdens friskola i de gamla skollokalerna i Flodafors. Flera av de
tidigare eleverna återvände till Flodafors och de extra skolskjutskostnaderna minskade
markant. Emellertid hade många vårdnadshavare inte klart för sig att skollagen då inte medgav
skolskjuts till friskola. Ett flertal överklaganden gjordes till förvaltningsrätten utan framgång för
de klagande. I samband med den nya skollagen kom en ny formulering vilken innebar att
skolskjuts ska anordnas till friskola eller annan kommunal skola än elevens hemskola om det
”kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter”. Tolkningen har blivit att om det
innebär samma kostnad eller lägre än för skolskjuts till elevens kommunala hemskola ska
skolskjuts erbjudas. Detta innebar att en del elever i Flodabygdens friskola fick skolskjuts och
andra inte. Även denna gång överklagade vårdnadshavare till förvaltningsrätten, som
konstaterade att bedömningen utifrån skollagen varit korrekt. En annan uttolkning av lagen
hade riskerat att bli godtycklig vid bedömning.
Valla skola är idag en F-6-skola men hade fram till 2012 även skolår 7-9. Detta innebar att
eleverna i skolår 7-9 i skolområdena Floda - Sköldinge - Valla inte hade rätt till skolskjuts till valfri
skola i Katrineholms tätort eftersom deras hemskola var Valla. Ett undantag gällde, genom
kommunalt beslut, skolskjuts till de profilklasser, som var förlagda till tätorten och dit eleverna
fick ansöka. När Valla år 7-9 lades ner fick eleverna i området skolskjuts in till tätortsskolorna på
samma villkor som alla andra elever i denna åldersgrupp.
2012 öppnade två nya friskolor i Katrineholm och Flodabygdens friskola öppnade samtidigt en
filial för år 7-9 i tätorten. Detta medför att alla elever, folkbokförda i kommunen i år 7-9 har
skolskjuts om avståndskraven är uppfyllda eftersom samtliga friskolor ligger i centrumdelen av
tätorten. Elever i år F-6 har det däremot i allmänhet inte rätt till skolskjuts, vare sig till friskola
eller till annan kommunal skola eftersom deras hemskola är en närmare belägen
landsbygdsskola.

Nuvarande kostnader för skolskjuts
Den totala kostnaden för skolskjutsar, med nuvarande tillämpningsregler, budgetåret 2019 var
18 444 000 kronor varav 16 844 000 kronor avsåg skolskjutsar och 1 600 000 kronor avsåg
reseersättning och inackordering.
Av kostnaderna för skolskjuts avsåg 10 979 000 kronor grundskola och förskoleklass, 2 638 000
kronor avsåg grundsärskola, 1 888 000 kronor avsåg gymnasieskola och 768 000 kronor avsåg
gymnasiesärskola.
31 % av kostnaderna för skolskjuts avser utbetalningar till Region Sörmland (Sörmlandstrafiken),
resterande två tredjedelar avser utbetalning för skoltaxi till olika utförare.
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Vad säger skollagen
Skolskjuts för elever i grundskolan regleras i skollagens 10:e kapitel:
Skolskjuts i hemkommunen
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I
de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen
33 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som på grund av
skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden
och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.
Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun
Skolskjuts för elever i grundsärskolan regleras i skollagens 11:e kapitel:
Skolskjuts i hemkommunen
31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller
26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen
32 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundsärskola och som på grund av
skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden
och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.
Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.
Inackordering för gymnasieelever regleras i skollagens 15:e kapitel:
32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig
huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med
första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller
på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst
1/ 30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad
som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor.
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Beträffande elever i fristående gymnasieskolor och riksinternatsskolor ansvarar Centrala
studiestödsnämnden för stöd till inackordering.
Elevresor för gymnasieelever regleras i Statens författningssamling och är ändrade senast 2010:
1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna lag.
2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som
enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för
dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst
sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.
Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som
eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.
Samtliga elever som har studiehjälp (CSN-bidrag) och pendlar varje dag har rätt att få busskort
/kontant ersättning av hemkommunen, oavsett huvudman.
Elevresor för elever i gymnasiesärskolan regleras i skollagens 18:e kapitel:
30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom
hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För elever som går i en annan
kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Tillämpningsregler i andra kommuner i länet
Grundskolan
Kommunerna i Södermanlands län, förutom Eskilstuna kommun och Norrköpings kommun i
Östergötlands län tillämpar strikt skollagens bestämmelser som underlag för sina
tillämpningsregler.
Eskilstuna kommun tillämpar en delvis annorlunda modell. Alla elever i år F-9 (samt även
gymnasielever) erhåller sju dagar i veckan fyra enkelresor med Sörmlandstrafiken. Detta gäller
oavsett vilket avstånd eleven har till sin hemskola. Eleven kan således bo granne med
densamma. De elever som inte bor i anslutning till Sörmlandstrafikens linjer erhåller
upphandlad skolskjuts, men endast till och från sin hemskola under förutsättning att
avståndskrav är uppfyllda. Dessa elever erhåller även fyra fria resor med Sörmlandstrafiken.
Elevresorna gäller ej under sommarlovet.
I Norrköpings kommun får alla elever busskort med fria resor om man uppfyller
avståndskriterierna även om de gjort ett annat val av skola, fristående som kommunal, än den
kommunen hänvisat till. Detta gäller även över kommungräns men då endast för kommunala
skolor. För vissa elever tillkommer anslutningstaxi.
Gymnasieskolan
Kommunerna i Södermanlands län, förutom Eskilstuna kommun (se ovan) tillämpar strikt
skollagens bestämmelser beträffande elevresor och inackordering för gymnasieelever.
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Ekonomiska beräkningar utifrån nuläge
Observera att samtliga beräkningar nedan utgår från att kommunens nuvarande
tillämpningsregler beträffande avstånd för att beviljas skolskjuts kvarstår. Observera dessutom
att samtliga beräkningar är gjorda med den aktuella elevsituationen i mars 2020.

År F-6 med skolgång inom kommunen på annan skola än hemskolan
och med rätt till skolskjuts utifrån tillämpningsreglernas avståndskrav
Totalt är det 500 elever i kommunen som inte har sin skolgång förlagd till sin hemskola, av
dessa uppfyller 169 avståndskravet och som då skulle bli aktuella. Av dessa 169 elever så har
redan idag 30 elever skolskjuts då det finns särskilda skäl eller tack vare skollagens skrivning
eftersom skolskjutskostnaderna inte ökar. Om de övriga 139 eleverna skulle beviljas skolskjuts
kommer kostnadsökningen för busskort samt i förekommande fall anslutningstaxi belöpa sig till
cirka 3.500.000 kronor.

År F-6 med skolgång utanför kommunen
Innevarande läsår går sammanlagt 22 folkbokförda elever i skolår F-6 i skolor belägna utanför
kommungränsen men inom länet:
Vingåker 8
Flen 2
Eskilstuna 7
Nyköping 5
Kostnaden för att ge dessa elever busskort belöper sig till 158.460 kronor per år. Till detta
kommer för några elever anslutningstaxi som uppskattas till ungefär 290.000 kr.
Innevarande läsår går sammanlagt 16 folkbokförda elever i år F-6 i skolor belägna utanför
kommungränsen och utanför länet:
Finspång 2
Norrköping 5
Linköping 2
Örebro 3
Västerås 1
Borås 1
Stockholm 2
Eleverna i Finspång, Stockholm, Västerås, Borås, Linköping och Norrköping måste ha tågkort
och busskort. Kostnaden belöper sig till 133.340 kronor.
En av eleverna som går i Stockholm går på en självvald specialskola och kan inte nyttja tåg utan
måste ha skolskjuts med specialfordon. Kostnaden för denna elev belöper sig till cirka 700.000
kronor per år. Eleverna i Örebro går samtliga på specialskola och har redan idag resorna
betalda. För dessa elever tillkommer ingen kostnadsökning.
Sammantaget skulle skolskjutskostnaden för denna kategori elever öka med ungefär 1.281.800
kronor utifrån det antal elever som idag har sin skolgång förlagd utanför kommunen om
tillämpningsreglerna ändras så att dessa elever har rätt till skolskjuts oavsett val av annan
kommunal eller fristående huvudman. Totalt blir alltså kostnadsökningen 1.281.800 kronor.

År 7-9 med skolgång inom kommunen på annan skola än hemskolan
och med rätt till skolskjuts utifrån tillämpningsreglernas avståndskrav
2012 lades Valla skola skolår 7-9 ner. Eftersom upptagningsområdet Floda – Sköldinge – Valla
fick endera Södra skolan eller Tallåsskolan (idag Järvenskolan) som nya hemskolor 2012 har
samtliga elever i aktuella skolår i hela kommunen idag rätt till skolskjuts in till tätorten och
konsekvensen blir då att alla elever får skolskjuts oavsett val av kommunal eller fristående skola
om avståndskraven är uppfyllda. Sammantaget skulle skolskjutskostnaden inte öka om
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tillämpningsreglerna ändras så att elever har rätt till skolskjuts oavsett val av annan kommunal
skola i kommunen eller fristående huvudman.

År 7-9 med skolgång utanför kommunen
Innevarande läsår går sammanlagt elva folkbokförda elever i skolår 7-9 i skolor belägna utanför
kommungränsen men inom länet:
Flen 5
Eskilstuna 2
Vingåker 4
Kostnaden för att ge dessa elever busskort belöper sig till 79.230 kronor per år. Ingen
anslutningstaxi behövs för dessa elva elever.
Innevarande läsår går sammanlagt tio folkbokförda elever i skolår 7-9 i skolor belägna utanför
kommungränsen och utanför länet:
Orsa 1
Norrköping 3
Göteborg 1
Södertälje 1
Örebro 2
Stockholm 2
Eleverna i Norrköping, Södertälje och Stockholm måste ha tågkort. Kostnaden belöper sig till
70.200 kronor. Eleverna i Orsa och Göteborg bor på HVB-hem. Om man tänker sig
inackorderingstillägg enligt gymnasiemodellen skulle detta belöpa sig till 42.300 kronor per år.
Eleverna i Örebro går samtliga på specialskola och har redan idag resorna tid betalda. Dessa två
elever genererar ingen ökad kostnad mot i dagsläget.
Sammantaget skulle skolskjutskostnaden för denna kategori elever öka med 149.430 kronor per
år utifrån det antal elever som idag har sin skolgång förlagd utanför kommunen om
tillämpningsreglerna ändras så att dessa elever har rätt till skolskjuts oavsett val av annan
kommunal eller fristående huvudman. Om man till detta även räknar med inackorderingstillägg
för eleverna i Orsa och Göteborg blir summan 191.730 kronor.Totalt skulle kostnadsökningen
för denna grupp elever alltså bli 191.730 kronor.

Gymnasieelever med skolgång inom kommunen
I nuläget får samtliga gymnasieelever som har mer än 6 kilometer till gymnasieskolan busskort.
249 kommunkort delas ut och 13 länskort. Eftersom det i dagsläget inte finns några
gymnasieskolor med annan huvudman än kommunal inom kommunen skulle en förändring av
tillämpningsreglerna inte medföra några merkostnader för denna kategori elever. Även om en
sådan fristående huvudman etablerar sig inom kommunen skulle skollagens skrivning medföra
att de hade samma villkor som elever i de kommunala gymnasieskolorna.

Gymnasieelever med skolgång utanför kommunen
I nuläget får samtliga gymnasieelever som studerar på gymnasieskola utanför kommunen men
inom Södermanlands län busskort. För dessa elever delades 31 buss/tågkort ut.
Elever som studerar utanför länet får kontant ersättning med 1/30 av prisbasbeloppet, under
nio månader per läsår. Denna grupp är i dagsläget 87 elever och de pendlar varje dag. Lagen
om elevresor gör i sin nuvarande utformning ingen skillnad på kommunal och fristående
huvudman. En förändring av tillämpningsreglerna skulle inte medföra några merkostnader för
denna kategori elever, eftersom skolor likabehandlas, oavsett huvudman.
Elever som behöver bo inackorderade har rätt till samma ersättning som ovan. Dock är ansvaret
uppdelat så att hemkommunen ansvarar för elever i kommunala gymnasieskolor och Centrala
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studiestödsnämnden ansvarar för elever i fristående gymnasieskolor. De blir således ingen
fördyring med förändrade regler enligt uppdraget.

Elever med växelvis boende
I dagsläget har Katrineholms kommun 1023 elever som har så kallat växelvis boende, där båda
föräldrarna bor inom kommunen. Av dessa elever har 74 redan idag rätt till skolskjuts ifrån ena
vårdnadshavaren och 33 ifrån båda vårdnadshavarna. Förutsättningen är att eleven bor halva
tiden hos vardera föräldern och är folkbokförd inom det område där eleven har sin hemskola
och skolgång i denna. Utöver de redovisade eleverna ovan finns elever med skolgång i annan
skola än hemskola i förhållande till folkbokföringsadressen.
Elever med en förälder boende utanför kommungränsen fördelar sig enligt följande:
Inom Södermanlands län 116 elever
Östergötlands län 33 elever
Örebro län 11 elever
Stockholms län 57 elever
Övriga delar av landet 47 elever
Sammanlagt finns 264 elever som skulle kunna komma i åtnjutande av skolskjuts beroende på
vilken modell som tillämpas. Bara för länskort till de 116 eleverna i Södermanland uppgår
kostnaden till 947.720 kronor. Ev. taxiresor tillkommer. Till Stockholm är det möjligt för eleverna
att dagpendla men kostnaderna för tågkort är väsentligt dyrare. Även till Östergötland blir det
högre kostnader. Här är det omöjligt att ange en exakt summa eftersom det inte går att veta hur
många som skulle välja växelvis boende om möjligheten till fria skolresor ges. Maximalt skulle
detta kunna belöpa sig till mellan 4 och 5 miljoner kronor.

Elever i Särskola
Elever i särskola har redan idag rätt till skolskjuts utifrån funktionsnedsättning. Det blir således
ingen fördyring i förhållande till dagsläget.

System med valfrihet vid val av skola
Bildningsförvaltningen har övervägt olika alternativa lösningar för att tillgodose uppdraget;
”Förutsättningar för och konsekvenser av att ändra regelverket för skolskjutsar så att skolor
likabehandlas, oavsett huvudman”. Förvaltningen konstaterar att för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och grundsärskolan är redan regelverket så konstruerat att det redan idag
innebär likabehandling oavsett huvudman. För grundskolan uppfyller regelverket i dagsläget
likabehandling oavsett huvudman i år 7-9 inom kommunen, i och med att alla fristående
huvudmän har sina skolenheter placerade i kommunens tätort.
Alternativ 1
Enbart erbjuda alla elever i skolår F-9 som har sin skolgång hos annan huvudman inom
kommunen fri skolskjuts. Detta innebär i dagläget fri skolskjuts till Kunskapsskolan. Om detta
alternativ tillämpas ökar skolskjutskostnaderna med cirka 2.000.000 kronor per år.
Alternativ 2
Erbjuda alla elever som har skolgång förlagd till såväl valfri kommunal skola som till skolor med
fristående huvudman inom kommunen fri skolskjuts. Om detta alternativ tillämpas ökar
skolskjutskostnaderna med cirka 3.500.000 kronor per år.
Alternativ 3
Erbjuda alla elever oavsett val av skola inom och utom kommunens gränser rätt till fri skolskjuts
alternativt inackorderingstillägg oavsett kommunal eller fristående huvudman. Om detta
alternativ tillämpas ökar skolskjutskostnaderna med 5. 000.000 kronor per år.
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Alternativ 4
Att införa Norrköpingsmodellen skulle i dagsläget innebära en merkostnad med cirka 5.000.000
kronor. Dessutom tillkommer kostnader för växelvis boende för elever med annan skolgång än
i hemskolan satt i förhållande till folkbokföringsadress.
Alternativ 5
Alternativ 5 är Eskilstunamodellen. Denna modell kostar cirka 10 000 kronor per elev och år.
Merkostnaden skulle således bli cirka 30.000.000 kronor. Till detta kommer skoltaxi för vissa
elever.

Bildningsförvaltningens bedömning
Om skolskjuts för alla oavsett huvudman genomförs kommer valfriheten att öka för
vårdnadshavare som vill ha sitt barn i friskola varhelst i kommunen man är bosatt. Däremot
kommer de vårdnadshavare som har sitt barn i annan kommunal skola än hemskolan att
missgynnas. Det är enligt bildningsförvaltningens bedömning osäkert om tillämpningsregler
utformade på så sätt att enbart annan huvudman gynnas skulle vinna godkännande vid ett
eventuellt överklagande hos Förvaltningsrätten. Detta är inte såvitt känt prövat.
Varje system som frångår skollagens skrivning beträffande skolskjuts, men medför andra
avgränsningar än total valfrihet riskerar, enligt bildningsförvaltningens bedömning att inte
rättssäkert betraktas som godtagbart utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Om ett system, som
medför att alla ska behandlas lika oavsett huvudman införs, bör alla skolenheter behandlas lika.
Det innebär att vårdnadshavare måste kunna välja mellan olika kommunala skolor liksom
mellan skolor med fristående huvudman för sina barn och erhålla fri skolskjuts förutsatt att
avståndskraven är uppfyllda. För elever i Sköldinge ligger exempelsvis Kristna friskolan i Flen
närmare i avstånd än Kunskapsskolan i Katrineholm. Några föräldrar önskar ha sina barn på
kommunala skolor i Flen på grund av det kortare avståndet dit. Det skulle kunna medföra att
det för kommunen blir väsentligt billigare att anordna skolskuts till Flen än till Katrineholm
medan skollagen idag slår fast att det är inom kommunens gränser som paragrafen ska
tillämpas.
Några elever i exempelvis Strångsjö går på andra kommunala skolor eller fristående skolor i
tätorten. Att enbart ge de elever som går på de fristående skolorna rätt till skolskjuts står inte i
samklang med skollagens skrivning om att skolskjuts ska anordnas likvärdigt oavsett huvudman
om det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Sannolika effekter om skolskjuts för alla oavsett huvudman
genomförs alternativt skolskjuts för alla
Oavsett hur utökningen av rätt till skolskjuts skulle komma att utformas är det sannolikt att en
ökad utströmning av elever från hemskolorna på landsbygden i år F-6 blir en effekt.
Omfattningen kan inte bedömas. Landsbygdsskolor kommer sannolikt att tappa ytterligare
elever vilket på sikt är en risk för deras överlevnad. Detta skedde i Valla i skolår 7-9 där väldigt
många elever sökte profilklasser med rätt till skolskjuts för att kunna komma in till tätortens
skolor. Redan idag är det mycket svårt att i befintliga skolor upprätthålla rätt lärarkompetens
utifrån skärpt lagstiftning. Det är således inte sannolikt att skolornas måluppfyllelse gagnas
även om valfriheten skulle öka.

Ekonomiska konsekvenser
Det är omöjligt att exakt beräkna vad kostnadsökningen skulle bli om ett system med för att
”ändra regelverket för skolskjutsar så att skolor likabehandlas, oavsett huvudman” införs i
grundskolan. I dagsläget skulle full valfrihet med skolskjuts alternativt inackorderingstillägg öka
kostnaderna med cirka 5.000.000 kronor per år. Variationerna mellan olika skolår är emellertid
stor. Om en utökad valfrihet men med begränsningar enligt något av de tidigare beskrivna
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alternativen införs blir kostnaderna lägre i dagsläget. Det är emellertid sannolikt att fler
vårdnadshavare väljer annan skola än hemskolan. En enskild elev kan komma att öka
skolskjutskostnaderna betydligt. För att illustrera detta ges här några exempel:
Om en vårdnadshavare från Östra Vingåker, boende utan närhet till kollektivtrafik, väljer att
sätta sitt barn i Kunskapsskolan skolår F-6 kan denna enskilda elev medföra en ökad
skolskjutskostnad på cirka 400.000 kr per år. Om två elever från Östra Vingåker ska gå på
Kunskapsskolan beror det på skolans schema om det räcker med en transport eller om det blir
två. Det beror också på om eleverna har fritidshemsplats.
Om en vårdnadshavare från Björkvik flyttar till Bie men önskar ha sitt barn kvar i klassen i
Björkvik blir skolskjutskostnaden cirka 450.000 kr per år. Det är osannolikt att det blir fler elever
som ska åka den aktuella sträckan.
Utöver dessa kostnader bedömer bildningsförvaltningen att en utökad administrationskostnad
tillkommer för att hantera alla enskilda ansökningar om skolskjuts.

Konsekvenser ur miljösynpunkt
Bildningsförvaltningens bedömning utifrån tillgängligt underlag är att en förändring av
tillämpningsreglerna för skolskjuts så att valfriheten ökar sannolikt skulle medföra en ökad
belastning på miljön i och med att körsträckorna kommer att öka. Fler elever på landsbygden än
idag skulle sannolikt välja att gå i annan skola än den kommunala hemskolan. Detta innebär att
fler körsträckor i olika riktningar måste upprättas beroende på valet. Föräldrar som idag har
sina barn i friskola eller annan kommunal skola än hemskolan har det i vissa fall på grund av
närhet till arbetet och tar då med sig sitt barn i egen bil på väg dit. Skolskjuts skulle öka
transportsträckorna om en del av dessa föräldrar väljer att skicka sina barn med skolskjutsen
samtidigt som de själva kör samma sträcka vid annan tidpunkt. Ett annat skäl för att vilja ha sitt
barn i annan skola än hemskolan är att familjen byter adress och då vill att barnet ska gå kvar
på grund av kamraterna. Detta skäl skulle sannolikt öka körsträckorna i olika riktningar inom
regionen.

Genusperspektiv
Bildningsförvaltningens bedömning är att ingen skillnad beträffade pojkars och flickors
möjligheter till skolgång i annan skola uppstår oavsett om nya tillämpningsregler för skolskjuts
införs. Könsfördelningen bland eleverna i grundskolans friskola Kunskapsskolan är jämn med
47 % pojkar och 53 % flickor.

Slutsatser
En förändring av tillämpningsreglerna för skolskjuts så att skolor likabehandlas, oavsett
huvudman skulle öka valfriheten för kommunens innevånare. Emellertid är det, enligt
bildningsförvaltningens bedömning tveksamt om det går att göra detta på ett rättssäkert sätt
endast för annan huvudman än den kommunala utan förändringen måste gälla för alla
skolenheter. Det är i sin tur inte heller säkert att det är möjligt att begränsa detta till att gälla
inom kommunen eftersom det i flera fall sannolikt kommer att bli billigare att bekosta skolskjuts
till såväl friskola som annan kommunal skola i angränsande kommuner.
Eskilstuna kommun har infört ett system med fyra fria bussresor per dygn för alla elever
folkbokförda i kommunen. Detta system har inte mötts av odelat positiva reaktioner från
föräldrahåll. Vid kontaker med kommunala tjänstemän framkommer att det främst är utifrån att
unga elever med hjälp av biljetterna rör sig ganska fritt inom kommunen. I Norrköping tillämpas
en delvis annan modell.
Ur miljösynpunkt kommer en förändring av tillämpningsreglerna för skolskjuts så att valfriheten
ökar att medföra en ökad belastning på miljön i och med att körsträckorna kommer att öka.
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Ur ett genusperspektiv bedömer bildningsförvaltningen att inga signifikanta skillnader uppstår
oavsett val av förändrade tillämpningsregler.
Det är tveksamt om måluppfyllelsen för eleverna i grundskolan gagnas av en ökad valfrihet
beträffande skolskjuts. Om de mindre skolenheterna tappar elever, vilket tidigare erfarenheter
pekar på, kommer färre lärare att finnas med kompetens och legitimation för alla grundskolans
ämnen på alla de små skolenheterna i kommunen.
Merkostnaderna vid ökad valfrihet är beroende av val av modell men en realistisk bedömning
torde vara en kostnadsökning på minst mellan 6 och 8 miljoner kronor om en modell som
tillgodoser alla elevers möjlighet att fritt välja skola införs.
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR).

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över förslag till Handlingsprogram
för Västra Sörmlands Räddningstjänst.
Som en inledande och övergripande kommentar önskar Katrineholms kommun en
övergripande processbeskrivning över hur och i vilka steg revidering av detta
handlingsprogram är tänkt att genomföras. Katrineholms kommun anser att arbetet
med att ta fram handlingsprogramet bör ses som en kontinuerlig process med
uppföljning, utvärdering och förbättring, varför en tidplan med indelade steg är
önskvärt. Detta behöver kanske inte framgå i själva styrdokumentet men bör vara tydligt
för medlemskommunerna och för VSR.
Vidare anser Katrineholm att ett av de första stegen i denna process är att kartlägga
risker och genomföra en riskanalys. Med utgångspunkt i denna riskanalys tillsammans
med krav i lagstiftning och övriga erfarenheter från olyckor ska handlingsprogrammet
utformas. En önskan är att detta fångas inför nästa revidering och att VSR tillsammans
med medlemskommunerna kan påbörja denna riskanalys redan under innevarande
mandatperiod.
I övrigt så anser Katrineholms kommun att handlingsprogrammet omfattar de delar som
lagstiftningen kräver. Värt att belysa är det faktum att det krävs ett nära samarbete
mellan medlemskommunerna och VSR för att uppnå ett likvärdigt skydd för våra
kommuninvånare och verksamhetsutövare, varför det inte nog kan understrykas vikten
av gemensamt arbete både före, under och efter olyckan. Det är också av vikt att det
tydligt framgår vem handlingsprogrammet är avsett för och att de delar som avser
kommuninvånarna görs tillgängliga och lätta att ta till sig.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post: tobias.plantin@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Nämndadministration

Inför nästa revidering så önskar därför Katrineholms kommun ett omtag och ett
gemensamt arbete mellan medlemskommunerna och VSR, ett arbete som bör följa
MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vägledning för framtagande av
kommunala handlingsprogram för skydd mot olyckor.
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Bakgrund
Lag om skydd mot olyckor
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de
skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot
olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt
efterföljande åtgärder.
Nationella mål
I 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med den verksamhet
som ska bedrivas enligt lagen:
•

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

•

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. har kommunen
skyldighet att upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva hur verksamheten är planerad
och organiserad samt risker för olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Likväl
ska kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser under fred och under
höjd beredskap beskrivas.

Inledning

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett förbund mellan Katrineholm och
Vingåkers kommun. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett
uppdrag till förbundet för innevarande mandatperiod. Detta dokument är
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. Handlingsprogrammet är
också underlag för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt
är handlingsprogrammet information till invånare och företag i Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
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I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument:
Dokument

Beskrivning

Antas av

Handlingsprogram

Redovisar direktionens vilja och
tolkning av medlemsuppdraget.

Direktionen

Verksamhetsplan

Redovisar förbundets förmåga,
d.v.s. hur förbundets resurser i
form av materiel, utrustning,
personal och kompetens ska
organiseras för att utföra effektiv
verksamhet. Planen utgör en
bilaga till handlingsprogrammet.

Förbundschef

Verksamhetsbeskrivning

Förbundschef

Rutiner, instruktioner och
reglementen

Dokument som behövs för
verksamhetens bedrivande och
kvalitetssäkring.

Respektive
funktionsansvarig

Strategisk
kompetensförsörjning och
övningsplan

Visar hur förbundet utvecklar och
bibehåller organisationens
kompetens och förmåga.

Räddningschef

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns att hitta i dokumentet:
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer
för räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt information.
Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen.
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Medlemskommunerna

VISION
POLICY

RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS

SKYDD OCH
BEREDSKAP

PLAN FÖR SKYDD
OCH BEREDSKAp
Mål
FÖRBUNDSORDNING

UPPDRAG

Direktionen
Information till
allmänheten

HANDLINGSPROGRAM
Direktionens vilja

Policys

VSR

Planer
Värdegrund
Verksamhetsbeskrivning
Personaladm.
Riktlinjer

PLAN FÖR
RÄDDNINGSINSATS

LARMPLANER

PLAN
FÖR
TILLSYN

PLAN FÖR
UNDERSÖKANDE/
LÄRANDE

MATERIEL/UTRUSTNING
Förteckning

PLAN FÖR
UTBILDNING/
INFORMATION

KOMPETENS
Förmåga per tjänst

Personal
handbok
Drift- och
underhållsplan

Rutiner
Instruktioner
Reglementen

Övningsplan

Strategisk
kompetensförsörj
ning

PM

Ansvar

Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö.
Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas
alla människor, företag, organisationer och myndigheter.
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som
syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som
inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera
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situationen.
Handlingsprogrammet
beskriver
vilken
förmåga
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt.

som

Omvärldsbeskrivning

VSR bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bland
annat delta på seminarier, informationer och sociala medier.
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus
på ett gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd.
Det är inte möjligt att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man ta
tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett utökat samarbete regionalt
och lokalt är därför av största vikt.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en
händelse i en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och
de pågående klimatförändringarna blir ett allt viktigare område som alltid ska finnas
med då VSR planerar sin verksamhet.
Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha
flyttats och även innefatta samhällets företrädare, så som räddningstjänst.
Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att
VSR ska anpassa personalstyrkan utifrån detta. Både för att förebygga konflikter,
men också för att skapa förtroende för vårt sätt att arbeta och minska känslan av ”vi
och dom”.
Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter att
rekrytera Räddningspersonal i beredskap (RiB). I framtiden kan detta innebära
svårigheter att upprätthålla nuvarande operativ förmåga.
Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från
myndigheter kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom svensk
räddningstjänst kan komma att förändras.
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer
att ställa högre krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För att möta
dessa krav finns behov av att utveckla nya släckmetoder och släckmedel.
Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, utrustning o. dyl.) kommer att öka i
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omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt
metod och taktik.
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka under de
kommande två decennierna. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av
larmsystem där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar.
Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på respons från
räddningstjänsten kommer att prövas med nya system. En ökad segregering i
samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen
är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet kommer
att vara mer behovsstyrt.
Vid räddningstjänst under höjd beredskap ska VSR rädda befolkningen och civil
egendom från krigets verkningar. VSR ska under höjd beredskap, förutom fredstida
uppgifter, även ansvara för:
 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna
fullföljas.
Vi ska också under samma tid delta i åtgärder för första hjälp och transporter av
skadade, befolkningsskydd och understödja Försvarsmakten. Krig är sannolikt den
mest extrema situation vi kan ställas inför, men även för kriget bygger förmågan på
vår dagliga förmåga att hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser som
pågår under lång tid. Våra system och rutiner för exempelvis omfattande
skogsbränder kan således tillämpas i stora delar. Alternativ planering avseende
tjänstgöring och placering kan förekomma. VSR avser ta del av och följa MSBs
anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till
räddningstjänst under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla vår robusthet och
förmåga att vara en del av regionens civila försvar.

Verksamhetens omfattning

Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO) sex uppdrag: att
•

Samordna
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•
•
•
•
•

Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.)
Tillsyn
Sotning
Räddningstjänst
Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring
m.m.)

Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.
Medlemmarna har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag
av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar
ligger kvar hos medlemskommunerna.
Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området.
Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar
inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan att
inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från
medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma
andra till del.
Direktion konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor förutom brandskydd
också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och suicidprevention. VSR ska
samordna det brandförebyggande arbetet och medlemskommunerna samordnar
övrigt olycksförebyggande arbete. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom
enskild att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete.
Förutom LSO svarar VSR för tillståndshantering och tillsyn med avseende på
hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).
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Medlemmarnas uppdrag

Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på hemsidan
www.vsr.nu.

Uppgift
•

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde
så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa
olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera
behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Effektmål
•
•
•
•
•
•
•

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som
föranleder räddningsinsats.
Öka verksamhetens effektivitet och kvalitet genom samverkan internt och
externt.
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.
Vid 100 procent av alla olyckor ska en första enhet vara framme på inom den
tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda.

Medgivanden

VSR får anpassa beredskapen när omständigheterna så medger*.

* När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera
samtidiga olyckor minskar beredskapen. VSR får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett
andra larm eller andra viktiga omständigheter.
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Direktionens roll

Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin
hemort, var och en har nominerats av ett parti och utsetts av respektive kommuns
fullmäktige Ledamöterna ska verka för förbundets bästa i enlighet med vad som
kommit fram i medlemsuppdraget.

Inriktning
Vision
VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!
Alla medarbetare i VSR verkar för att invånare, företag och andra organisationer
tar sitt fulla ansvar för att undvika olyckor och för att begränsa olyckor. Invånarna,
företagen och organisationerna är medvetna om sitt ansvar och bekostar själva de
åtgärder som behövs.

Verksamhetsidé
VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra.
”VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete
och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund
av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en god beredskap med välutbildad
personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, detta ska
vara mer än vad drabbade kan förvänta sig.”
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte
rapporteras. Medlemmarnas uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i
linje med denna prioritering.
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Tätort
Underlätta för
den enskilde

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Landsbygd
Underlätta för den
enskilde (utbildning/info)

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Likvärdigt skydd,
men inte lika

VSRs verksamhet behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig!

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande
insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst.
VSR har samverkansavtal när det gäller operativ verksamhet med samtliga
kommuner i länet, detta innebär att närmast räddningstjänst larmas.

Strategiska åtgärder
VSR behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemmarna
har beslutat.
Öka enskildas kunskap och förmåga
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda
sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan
kan rädda stora värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva
räddningsresurser. Det kan bero på att olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte
sker tidigt nog eller körtiden är för lång.
VSRs resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt
förväntningar på VSRs förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker
som finns inom sitt närområde. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på
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sidan 14–19. Mer information angående VSRs förmåga och bemanning finns i
verksamhetsplanen.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska
antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga
att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt
område ska systematiskt kommuniceras.
Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska skapa förmåga att
förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom förbundets område.
Det förebyggande arbetet ska utföras av heltidsanställd personal samt av RIBpersonal på ytterstationerna. Därmed förstärks också den lokala förankringen.
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett
eget ansvar och att öka förmågan.
Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har
en passiv roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för
t.ex. byggnadsnämnden i samband med den fysiska planeringen eller vid
granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR ska utveckla samarbetsformer
med dessa myndigheter så att VSRs kompetens tas till vara.
Mångfald
VSRs resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer
heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning.
Vårt mål är att personalens sammansättning är en spegel av samhällets etniska och
könsmässiga fördelning.
Metoder för att mäta och utvärdera mål
Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att
redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet.
VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom
Händelserapporter och nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så kallade
olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka och hur
många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst,
förebyggande och efterföljande verksamhet.
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Mål
Enskildas förmåga
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor
– som kan föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare och
tekniska hjälpmedel så som viktiga appar som används vid räddningsinsats och
sjukvårdslarm ska öka.
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i
VSRs förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet
ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när
räddningsstyrka anländer till olycksplatsen. Detta noteras i händelserapporteringen
och redovisas.
Framkomsttid
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med
framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till
skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som
ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.
Utföra räddningsinsatser
VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö när
följande kriterier är uppfyllda.
•
•
•
•

det finns behov av ett snabbt ingripande
det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen
den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna
samt omständigheterna i övrigt
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Skapa Mervärde
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring,
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och
öka lärandet. De drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal.
Färre räddningsinsatser
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa
utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också följa utvecklingen av
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade ekonomiska och
miljömässiga värden.

Rapportering
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschefen att rapportera till
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar
till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt,
det har varit att uppnå målen. Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i medlemsuppdraget angivna
områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker genom nyckeltal, delårsrapport
och årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att följa resultatet av öppna
jämförelse inriktningen är att vara ”gröna” i olika jämförelser mellan kommuner.
Tabellerna är färgade med grönt, gult och rött där grönt står för bäst resultat.

Medlemsdialog

Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:
•
•
•
•
•

Medlemssamråd.
Årsredovisning.
Delårsrapport.
Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större
vikt.
Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget
tas.
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Förmåga

Utifrån kartan och efterföljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga
VSR har och vilken hjälp som kan förväntas.

Zon Röd
Zon Rosa
Zon Gul
Zon Grön
Zon Grå
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ZON RÖD
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig
branden oftast inte till andra rum innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan
branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt
oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och
utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet
på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja upp mot 30 minuter innan du tagits loss. Vi måste arbeta
försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa skadade och
utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi goda möjligheter att hjälpa dig. Men om du har
hamnat under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget
skydd är avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON ROSA
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 40 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON GUL
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en första insatsperson* till din hjälp. Efter ytterligare 5 minuter
kan det komma en räddningsstyrka. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De första
räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-30 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON GRÖN
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en första insatsperson* till din hjälp. Efter 25 minuter kan det
komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De
första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner
sprida sig till flera rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning.
Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället
för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 60 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu
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HANDLINGSPROGRAM 2021–2023
- DIREKTIONENS VILJA

ZON GRÅ
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 30 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka om minst fem personer. Om en händelse blir så
stor att vi inte klarar att hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande
räddningstjänster som kommer efter 40-50 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv
inte gör någon släckinsats! Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Troligen är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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Inledning

För Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) finns ett handlingsprogram som antags av
direktionen 2016-10-05. Handlingsprogrammet bygger på medlemskommunernas uppdrag till
VSR. Verksamhetsplanen för 2020 förklarar hur organisationen ska arbeta för att nå uppställda
mål.
I tabellen nedan beskrivs VSR styrdokument:
Dokument

Beskrivning

Beslutas av

Handlingsprogram

Redovisar direktionens vilja och
tolkning av medlemsuppdraget.

Direktionen

Verksamhetsplan för
Räddningsinsats
Tillsyn
Utbildning och information
Undersökande och lärande

Redovisar förbundets förmåga,
d.v.s. hur förbundets resurser i
form av materiel, utrustning,
personal och kompetens ska
organiseras för att utföra effektiv
verksamhet. Planen utgör en
bilaga till handlingsprogrammet.

Förbundschef

Verksamhetsbeskrivning

Detaljerad beskrivning av
VSR.

Förbundschef

Rutiner, instruktioner och
reglementen

Dokument som behövs för
verksamhetens bedrivande och
kvalitetssäkring.
Instruktion – beskriver hur något
(bäst) kan utföras
Rutin – en beskrivning av vad
som kontinuerligt (eller med
automatik) ska göras, av vem och
hur det ska dokumenteras
Standardrutin – rutiner inom den
operativa verksamheten
Reglemente – lagar och regler
som styr en viss verksamhet

Respektive
funktionsansvarig

Kompetensutvecklingsplan
och övningsplan

Visar hur förbundet utvecklar och
bibehåller organisationens
kompetens.

Räddningschef

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns i ”Verksamhetsplanen avsnitt räddningsinsats,
tillsyn, utbildning och information samt undersökande och lärande.
Utifrån detta dokument finns underliggande gemensamt kompetensdokument som belyser
kompetens utifrån tjänst. Kompetensdokumentet i sin tur är utgångspunkt för
kompetensutvecklingsplan samt övningsplan.
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Rutiner, instruktioner och reglementen
Nedan redovisas vilka dokument som finns under respektive område som motsvaras av
planerna.
Plan för räddningsinsats
Följande dokument finns att tillgå under funktion räddning:
• Standardrutiner för Räddningsinsatser
• Övningsplan
• Rutin för insatsplaner
• Riskbedömningsmall för rök och kemdykning
• Iläggningsplatser för båt
• Instruktion för FIP i operativ styrka
• Instruktion för anställd som agerar FIP
• Reglemente för rök och kemdykning
• Larmplan
Plan för tillsyn
Följande dokument finns att tillgå under funktion förebyggande.
• Rutin för tillsyn
• Rutin för fastighetstillsyn
• Rutin för aktiv orientering
• Rutin för yttrande om alkoholtillstånd och tillstånd för LSS, samt
sakkunnigutlåtande.
• Rutin för kontroll av tillfällig övernattning
• Rutin för rapportering från sotarna
• Instruktion för rådgivning
Plan för undersökande och lärande
Följande dokument finns att tillgå under enhet undersökande och lärande.
• Arbetsrutiner och instruktioner för undersökande/lärande
• Arbetsrutiner och Instruktioner för sakkunnigutlåtande
• Instruktioner för rådigt ingripande
Plan förutbildning och information
Följande dokument finns att tillgå under funktion extern utbildning.
• PM för utbildning
• Rutin/instruktion för övningsfältet drift och användande
• PM för information
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Uppgift

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara
att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Mål från medlemskommunerna
•
•
•
•
•
•

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO
ska en första insats ske av enskilda
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan intern och externt
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.

Medgivanden
•
•

VSR får sänka beredskapen när omständigheterna så medger.
VSR ska utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka effektivitet
och kvalitet.

Direktionens vilja

VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra.
”VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete och
olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund av olyckor.
När detta inte lyckas håller VSR en beredskap med kompetent personal samt tekniskt god
utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. VSR gör lite extra för de drabbade
personer, för att dessa ska komma vidare efter en olycka.
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna olyckor är större
än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta ställningstagande är svårt att
utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte rapporteras. Medlemskommunernas
uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i linje med denna prioritering.

Strategiska åtgärder
VSR vidtar ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemskommunerna har beslutat
om.
Öka enskildas kunskap och förmåga
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan kan rädda stora
värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva räddningsresurser. Det kan bero på att
olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte sker tidigt nog eller körtiden är för lång. VSRs
resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan komma till plats
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senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt förväntningar på VSRs förmåga.
De ska också få kunskap om de särskilda risker som finns inom närområdet.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska antalet
olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga att göra en verkansfull
insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt område ska kommuniceras med
berörda personer.
Det finns en risk att vissa målgrupper väljer bort VSRs stöd och kan därmed orsaka samhället
stora kostnader. Dessa målgrupper ska inte betraktas som oåtkomliga eller ointresserade
grupper. VSR ska istället marknadsföra sina tjänster så att alla målgrupper nås och så att det
uppstår en kontinuitet i efterfrågan från samtliga målgrupper.
Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska prioritera barn och ungdomar
samt äldre. Eftersom 80 % av bränderna inträffar i hemmiljö eller på fritid ska hemmiljöer
prioriteras. Det förebyggande arbetet ska inte bara utföras av heltidsanställd personal utan också
utföras av RiB personal. Därmed förstärker vi också den lokala förankringen.
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett eget ansvar
och att öka förmågan.
Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har en passiv roll
och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för t.ex. byggnadsnämnden i
samband med den fysiska planeringen eller vid granskning av brandskyddsdokumentationer.
VSR ska utveckla samarbetsformer med dessa myndigheter så att VSRs kompetens tas till vara.
Mångfald
VSRs resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer heterogen. VSR
strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning. Vårt mål är att personalens
sammansättning är en spegel av samhällets etniska och könsmässiga fördelning.
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Mål
Enskildas förmåga
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder om olyckor – som kan
föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare öka, VSR ska om möjligt
medverka till att sådan utrustning även finns utplacerad i kommunernas ytterområden.
VSR mäter antalet utbildade via nyckeltal. Resultatet kopplas till de grupper som direktionen har
prioriterat.
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i VSRs
förebyggande arbete. För att värdera effekten av förebyggande arbetet ska VSR notera om
enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrka anländer till
olycksplatsen.
Framkomsttid
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med framkomsttid
avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till skadeplats. Direktionen vill
följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som ligger inom ramen för begreppet
räddningstjänst. VSR eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets
förmågekarta.
Skapa mervärde
För att stödja de drabbade ska VSR utan att dra på sig större extra kostnader stödja de drabbade
att komma vidare efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla
om psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare. Mervärde ska redovisas i nyckeltal.
Färre räddningsinsatser
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet
räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill följa utveckling av antalet olyckor inom
ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. Direktionen vill
också följa utvecklingen av allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade
ekonomiska och miljömässiga värden.
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Arbetsstrategi

VSR har en bred grund av ansvars- och arbetsuppgifter som hålls uppdaterad och effektiviseras
löpande. Den interna verksamheten genomförs sedvanligt underhåll av utrustning och
kompetensutveckling av personal, men även effektivisering och nytänkande. Detta resulterar i
att medborgaren upplever att vi arbetar med skydd mot olyckor i ett brett perspektiv med god
kvalité och god service. Genom att VSR ständigt förbättras inom alla områden förloras ingen
kunskap eller kompetens. Medlemsdirektiven och ”direktionens vilja” ger uttryck för att VSR
ska arbeta med att minimera de olyckor som föranleder räddningsinsats samt de olyckor som
leder till dödsfall (trafik, drunkning, suicid och bränder). Därutöver har VSR lokaliserat ett
antal utvecklingsområden såsom landsbygd, bostäder och riskgrupper (barn, ungdomar, äldre
och nyanlända kommuninvånare).

Prioriterade områden
Prioriterade områden är en del av arbetsområdet som personalen kommer att fokusera extra på.
Genom att välja ut ett litet område utifrån helheten upplevs en fokusering och uppmärksamhet i
frågan både av allmänheten och av personal.
Prioriterade områden är:
− Landsbygd
− Bostäder
− Kommunikationsolyckor
Utifrån direktionens vilja har tre prioriterade målgrupper valts:
− Barn/ungdomar
− Äldre
− Nyanlända invånare
Utifrån direktionens vilja har fyra prioriterade olyckstyper valts:
− Suicid
− Trafikolyckor
− Bostadsbränder
− Drunkning
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Plan för räddningsinsats
Prioriterade områden - räddningsinsats
Alla på VSR ska ha möjlighet att göra en första insats vid en olycka som man befinner sig i
närheten av. Målet är att heltidspersonal som är på uppdrag i tjänsten inom VSRs
verksamhetsområde ska, utifrån egen kompetens kunna vara FIP2. Vi ska se över olika lösningar
för att säkerställa invånarnas trygghet vid ett ev. andra larm när ordinarie styrkan är upptagen.
Kunskapen om effektiva räddningsinsatser ska öka under perioden. När det gäller
bostadsbränder ska funktionen utveckla och effektivisera arbetssättet med att informera de
boende om risker med bostadsbränder samt vilket eget skydd de bör införskaffa till sina
bostäder.
Ha välutbildad personal och tekniskt god utrustning
Vårt mål är att hela tiden sträva mot att effektivisera och förbättra insatserna. Genom förbättrad
teknik och utrustning, kvalitetssäkring, grundläggande utbildning och fortutbildning. Vårt mål är
att hålla beredskap med välutbildad och övad personal samt tekniskt god utrustning. VSR
hjälper även de drabbade att komma vidare efter olyckan.
Bryta olycksförloppet samt förbereda för insatsstyrkans framkomst med FIP1
På ytterstationerna ska utryckningsstyrkan vara organiserad så att en person är FIP (första
insatsperson). Denna person har under beredskap alltid tillgång till ett mindre fordon. Målet är
att göra en ”första insats” för att bryta olycksförloppet samt förbereda för insatsstyrkans
framkomst.
Civil Insats Person (CIP)
Mot bakgrund av lagstiftning i lagen om skydd mot olyckor där det anges att kommunerna har
ansvar för att räddningsinsatser genomförs likvärdigt och på ett effektivt sätt över hela landet har
Västra Sörmlands räddningstjänst tagit initiativ till att stärka förmågan i både Vingåkers och
Katrineholms kommuns ytterområden. Främst gäller det områden där räddningsstyrkorna har
lång framkörningstid. VSR har infört en organisation där frivilliga och lämpliga personer som
bor i dessa områden agerar som Civil insatsperson (CIP).
Utöka samarbetet med angränsande räddningstjänster.
VSR medverkar i en regional samordningsfunktion, gällande olyckor rörande
CBRNE/”Farliga ämnen”. VSR deltar tillsammans med andra räddningstjänster, polis och
ambulans i ett regionalt projekt gällande suicid.
Öka miljömedvetenheten
Funktionen ska bli mer miljömedvetna genom både utbildning och taktisk planering. Med
taktisk planering menas exempelvis välja rätt släckmetod vid bränder, öka medvetandet om
risker som finns vid utsläpp av olika kemikalier på och i mark och på vilket sätt man sanerar.
God service
Hela Funktion räddning ska upplevas som mycket serviceinriktad, målet är att ha fokus på att
hjälpa de drabbade lite extra både under och efter en insats.

Nyckeltal
Nyckeltal kommer att användas i syfte att se inom vilka områden där mer kunskap krävs.
1

Första insatsperson - FIP
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•
•
•
•

Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress
Antal gånger som insatspersonal haft kontakt med drabbade efter avslutad insats
Antal utförda och reviderade insatskort
Antal övningstid fördelat på heltid och RIB.

Nyckeltal som räddningsenheten dokumenterar i annat syfte än i den egna utvecklingen. Kan till
exempel användas i syfte att se inom vilka områden medborgarna behöver mer information och
utbildning:
Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt
jämfört med totalt antal insatser
• Antal första insatser som utförts av allmänheten för att minska olyckans utveckling
jämfört med totalt antal insatser
• Antalet personer som skadas eller omkommer i olika typ av olyckor över tid
•

Metod
Det finns olika metoder för att nå uppsatta mål. Nedan beskrivs de metoder som funktion
räddning avser att använda:
•
•
•
•
•
•

Insatsstyrkorna ska kontinuerligt utbildas och övas
Genomföra insatser
Prova, utvärdera och eventuellt anskaffa annan utrustning som kan förbättra insatserna
All operativ personal ska få grundläggande utbildning i miljöfrågor. Befälen ska utbildas
extra för att alltid det ska finnas ett miljötänk vid varje insats.
Projektgrupper
Arbetsgrupper
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Organisation
Vi VSR finns 72 anställda som är direkt knutna till de operativa styrkorna därutöver finns en
bakre ledning som utgörs av en räddningschef i beredskap (RCB), en insatschef (IC) och ett inre
befäl (IB). Dessa personer delas med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). VSR är också
knutna till RTÖGs räddningscentral. Detta betyder att VSR har minst 17 personer i operativ
tjänst dygnet runt alla årets dagar. Samtliga ytterstationer utom Vingåker har så kallad fri
inryckning.
Operativ ledning
RCB (Räddningschef i beredskap) har det normativa och strategiska ansvaret för samtliga VSRs
operativa enheter. På olycksplats kan RCB fungera som bakre stöd till räddningsledaren. IC kan
ta över rollen som räddningsledare. RCB har möjlighet att initiera kommunernas
krisledningsarbete.
Operativa styrkan i Katrineholm
25 personer är fördelade på fyra skiftlag och jobbar dygn, 42 timmar/vecka. Räddningsstyrkans
sammansättning är ett yttre befäl som åker med eget fordon på larm, yttre befäl har rollen som
räddningsledare i hela förbundet. Yttre befälet rör sig fritt inom hela insatsområdet.
Räddningsstyrkan består även av en styrkeledare som fungerar som styrkeledare på larm samt
leder det dagliga arbetet i skiftet, samt tre eller fyra brandmän.
RiB styrkan i Katrineholm
Beredskap upprätthålls av RiB[1] personal, styrkans sammansättning är två brandmän var av en
är arbetsledare. Räddningsledare är yttre befäl från Katrineholmsstationen alternativt IC.
RiB styrkan i Vingåker
Beredskap upprätthålls av RiB[1] personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare och två
brandmän. Arbetsledaren är FIP (första insatsperson) och åker direkt med egen bil till aktuell
larmadress. Räddningsledare är yttre befäl från Katrineholmsstationen alternativt IC.
RiB styrkan i Björkvik
Beredskap upprätthålls av RiB[1] personal, styrkan består av en person som är arbetsledare. Den
som har beredskap är FIP och kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Övrig personal
har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från
heltidsstyrkan. Räddningsledare är yttre befäl från Katrineholmsstationen alternativt IC.
RiB styrkan i Julita
Beredskap upprätthålls av RiB[1] personal, styrkan består av en person som är arbetsledare. Den
som har beredskap är FIP och kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Övrig personal
har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från
heltidsstyrkan. Räddningsledare är yttre befäl från Katrineholmsstationen alternativt IC.

1

Räddningspersonal i Beredskap - RIB
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RiB styrkan i Högsjö
Beredskapen upprätthålls av RiB[1] personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare. Övrig
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från
Vingåker samt heltidsstyrkan. Räddningsledare är yttre befäl från Katrineholmsstationen
alternativt IC.
Kompetens för operativ personal
Funktion
Lägsta kompetens
Yttre befäl
RL B, Tillsyn A
Styrkeledare
RL A, Tillsyn A
Brandman heltid
SMO eller tidigare BmH
Arbetsledare RiB
och FIP
RiB brandman

Räddningsinsats, intern
arbetsledningsutbildning
och FIP utbildning
Räddningsinsats

Anmärkning
Eller annan likvärdig kompetens
efter beslut av Förbundschef
Eller annan likvärdig kompetens
efter beslut av Förbundschef

Samverkan
VSR har tecknat avtal om operativ samverkan med samtliga kommuner i länet. Avtal är också
tecknat med angränsande räddningstjänster (Finspång, Östra Götaland och Nerike Brandkår). Ett
avtal om samverkan på Hjälmaren är tecknat med samtliga kommuner runt sjön. Avtal om
sanering vid trafikolyckor finns med försäkringsbranschen, trafikverket, VingåkersKatrineholms kommuner. Avtal är tecknat med Landstinget om att samtliga VSR:s enheter
larmas på sjukvårdslarm. Ovanstående avtal finns i avtalspärmen på expeditionen.
VSR har avtal med Björkviks frivilliga brandkår. Sju personer har godkänts för att ingå i
larmstyrkan. Dessa personer larmas ut på Björkviks samtliga larm via sms. Personalen övar
tillsammans med ordinarie styrkan i Björkvik.
Vatten till brandsläckning
Kommunerna tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens
utrustning. Grundnivån utgörs av VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna vattenledningsnätet
samt VAV P76 Vatten för brandsläckning. Kommunerna ska tillhandahålla aktuella kartor över
brandposter. Brandposternas antal och placering ska ske i samråd med VSR. Kapaciteten ska
dimensioneras enligt tabell Släckvatten i VAV P83 mars 2001. För mer information om
ansvarsfördelning, se förbundsordningen.
Varning och alarmering
Signalen ” Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges inom
Katrineholm och Vingåkers tätorter. Räddningsledare ska omedelbart kunna utlösa signalen via
SOS alarmering. Signalen ska även kunna utlösas från ledningscentral i Katrineholm/Linköping.
Varning till övriga invånare i VSRs insatsområde sker via Radio och TV.
Alarmering av styrkorna ska ske genom avtal med SOS alarm på telefon 112. Utgående
alarmering till respektive räddningsstyrka ska ske på två av varandra oberoende vägar. Vid
störningar i elförsörjningen ska batteribackup finnas för att säkerställa alarmering samt
uthållighet vid strömbortfall.
Räddningstjänst under höjd beredskap
Det som anges i denna plan avser både normala förhållanden och under höjd beredskap.
1

Räddningspersonal i Beredskap - RIB
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Förmågebeskrivning/Insatsförmåga
Nivåer per insatstyp
Trafik
Nivå
1

2

3

4

Brand
Nivå
1
2

Förmåga
− Säkring av arbetsplats genom delvis avspärrning.
− Varning av trafikanter.
− Bedömning av sjukdomstillstånd.
− Snabbt uttag av kritisk ej fastklämd.
− Säkring av arbetsplats genom helt avspärrad väg.
− Stabilisering av fordon.
− Enkel losstagning bil på hjul.
− Enkel losstagning bil på sida.
− Komplicerad losstagning bil på hjul.
− Komplicerad losstagning bil på sida.
− Losstagning bil på tak.
− Stabilisering av tungt fordon.
− Komplicerad losstagning.
− Losstagning tunga fordon på hjul och på sida (buss/lastbil)
− Dellyft buss
Förmåga
− Akuta begränsande åtgärder med handbrandsläckare, släckgranat
eller dylikt.
− Utvändig släckning.
− Brandsläckning brand i det fria.
− Brandgasventilering
− Invändig räddning och brandsläckning i otät brandrök.
− Begränsning av brandspridning med dimspik.
− Brandvattenförsörjning från öppet vattentag

3

−
−

Brandsläckning vätskebrand.
Invändig räddning och brandsläckning i tät brandrök (rökdykning).

4

−

Invändig räddning i tät brandrök i komplexa miljöer och/eller med
hög riskbild (komplicerad rökdykning).
Uppbyggnad av redundant system för rökdykning med
lång inträngningsväg.
Brandsläckning undermarksanläggning.
IR detektering

−

IR
Släckmedel

−
−

− Brandsläckning/begränsning med skärsläckare,
− Brandsläckning/begränsning med skum eller
− Brandsläckning/begränsning med pulver.
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Sjukvård
Nivå
1
2
3

Vatten
Nivå
1
2
3

Båt

Räddning
Nivå
1

2

3

Förmåga
− Påbörja livräddande insats enligt S-ABCDE.
− Livräddande/livsupprätthållande insats enligt S-ABCDE.
− Genomföra skadebegränsande insatser enligt behandlingsanvisning.
− Genomföra återupplivningsförsök med hjärtstartare.
− Syrgasbehandling.
Förmåga
− Undsättning av nödställd person med livboj/kastlina.
− Livräddning i vatten med enkelt flytverktyg (kort sträcka från strand/kaj).
−
−
−
−
−
−

Ytlivräddning i ytbärgardräkt och med räddningsbräda längre sträcka
(300 m)
Ytlivräddning samt arbete från liten båt.
Undsättning från båt.
Navigering och framförande av båt.
Länsdragning
Transport av ytlivräddare eller dykare

Förmåga
− Losstagning arbetsplatsolycka med handverktyg.
− Skapa tillträde till räddningsvägar.
− Hissöppning.
− Bemötande vid hot om suicid. (obs beakta risk vid ensamarbete)
−
− Dörrforcering.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enkel losstagning arbetsplatsolycka med hydraul verktyg.
Motorsåg, röjning fri väg.
Komplicerad losstagning arbetsplatsolycka.
Undsättning av person under mindre rasmassor.
Säkring av stormskadad byggnadsdel.
Djurlivräddning, mindre djur.
Stämpning/pallning av rasade byggnadsdelar.
Stabilisering och säkring.
Undsättning av personer under rasmassor.
Skyddsjordning av ledningar – spårtrafik.
Trädfällning, stormfälld skog.
Djurlivräddning, större djur.
Håltagning byggnadskonstruktion.

15

VERKSAMHETSPLAN

Höjd
Nivå
1
2
3
4
Kem
Nivå
1

2

3

4

Förmåga
−
− Arbete på låg höjd (max 2 vån) med säkring i extern fästpunkt.
− Arbete från höjdfordon.
− Arbete med säkring i fästpunkt på höjdfordon.
−

Undsättning/nedfirning av nödställd.

Förmåga
− Identifiering av kemikalier.
− Bedömning av riskområde och skyddsnivå.
− Avspärrning av kall/varm zon.
− Akut begränsning av utsläpp (kilar/vulktape)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uppsamling av mindre mängder vätska
Begränsning av utsläpp (kilar).
Livräddning i SPLASH.
Akut personsanering
Uppsamling av lite större mängder vätska (uppsamlingskärl).
Begränsning av utsläpp med tryckluftssystem.
Pumpning av klass 3-vätska.
Återkondensering av kylkondenserad vätska.
Insats i kemskyddsdräkt ej helkapslad.
Sanering av insatspersonal.

−
−
−

Uppsamling av större mängder vätska.
Skyddsjordning.
Håltagning i klass3-tank.

RVR/Vattenskada
Nivå
Förmåga
1
− RVR vid mindre vattenskada
2
− RVR vid större vattenskada
− RVR vid rökskada
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Insatsförmåga per station
Siffra inom () hänvisar till kunskapsnivå då förstärkning sker. Övningsverksamhet utgår från
siffran i parentesen.
Katrineholm – 1 YB, 1 SL, 4 Bm (90 sekunder)
Grundnivå

Släckbil, Höjdfordon, Tankfordon, Ledningsfordon
YB, SL, Ch 1, Ch 2/rd2, RdL, Rd1
Enheter som ska kunna framföras och
nyttjas:
• Kem
• Tungräddning
• Båt stor
• Båt vattenlivräddning
• Motorspruta
• ATV
• IR

Miniminivå

Förmåga
• Trafik 4
• Brand 4
• Sjukvård 3
• Vatten 3
• Räddning 4
• Höjd 4
• Kem 3
• RVR 2
• Skyddsjordning
• Släckmedel

1 YB, 1 SL, 3 Bm

Katrineholm RiB – 2 Bm (7 minuter)
Grundnivå

Miniminivå

Personbil Släckbil, Höjdfordon
två brandmän
Enheter som ska kunna framföras
och nyttjas:
• Båt vattenlivräddning
• Motorspruta

Förmåga
• Trafik 2
• Brand 3
• Sjukvård 3
• Vatten 3
• Räddning 2
• Höjd 2
• Kem 2
• RVR 2

0+2
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Vingåker – 1 FIP, 2 Bm (5 minuter)
Grundnivå

Miniminivå

FIP Bil, Släckbil, Höjdfordon
1 Fip/arbetsledare och två brandmän
Enheter som ska kunna framföras
och nyttjas:
• Båt vattenlivräddning
• Motorspruta
• IR

Förmåga
• Trafik 3
• Brand 2 (3)
• Sjukvård 3
• Vatten 3
• Räddning 2
• Höjd 3
• Kem 2
• RVR 2

1 FIP + 2

Julita – 1 FIP (90 sekunder), därutöver fri inryckning
Grundnivå

Miniminivå

FIP Bil,
1 Fip/arbetsledare
Enheter som ska kunna framföras och
nyttjas:
• Släckbil
• Motorspruta
• Båt vattenlivräddning
• Båt Stor

Förmåga
• Trafik 1 (2)
• Brand 1 (2)
• Sjukvård 3
• Vatten 1 (3)
• Räddning 2
• Höjd 1 (2)
• Kem 1 (2)
• RVR 2

1 FIP
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Björkvik – 1 FIP (90 sekunder), därutöver fri inryckning
Grundnivå

Miniminivå

FIP Bil
1 Fip/arbetsledare
Enheter som ska kunna framföras och
nyttjas:
• Släckbil
• Motorspruta
• Båt vattenlivräddning

Förmåga
• Trafik 1 (2)
• Brand 1 (2)
• Sjukvård 3
• Vatten 1 (3)
• Räddning 2
• Höjd 1 (2)
• Kem 1 (2)
• RVR 2

1 FIP

Högsjö – 1 FIP (90 sekunder), därutöver fri inryckning
Grundnivå

Miniminivå

FIP Bil
1 Fip/arbetsledare
Enheter som ska kunna framföras och
nyttjas:
• Släckbil
• Båt vattenlivräddning
• Motorspruta
• IR

Förmåga
• Trafik 1 (2)
• Brand 1 (3)
• Sjukvård 3
• Vatten 1 (2)
• Räddning 2
• Höjd 1 (2)
• Kem 1 (2)
• RVR 2

1 FIP
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Björkviks Frivilliga brandkår – Räddningsvärn
Grundnivå

Fri inryckning
Enheter som ska kunna framföras och
nyttjas:

Miniminivå

Särskild förmåga
• Trafik 1
• Brand 1
• Sjukvård 2
• Vatten 1
• Räddning 1
• Höjd 1
• Kem 1
• RVR 1

Fri inryckning
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Plan för Tillsyn
Prioriterade områden
Under perioden ligger fokus på att minska antalet olyckor och dess konsekvenser samt stärka
samhällsskyddet i riskområden och riskgrupper. Tillsyn kommer att utföras på följande
områden. Enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) och lag 2010:2011 om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) Daedalos
•
•

Enligt fristerna i Daedalos på de objekt som lyder under kravet på skriftlig redogörelse
Landsbygden

Utöver ovanstående tillsynsbesök kan tematillsyner bli aktuella under gällande period. Det
kommer även att genomföras oanmälda tillsyner på samlingslokaler och restauranger som har
tillstånd för alkoholservering. Dessa tillsyner kommer att ske på kvällstid eller nattetid i
samverkan med alkoholhandläggaren, polismyndigheten, miljöförvaltningen och skatteverket,
uppskattningsvis kommer dessa tillsyner att ske 2 gånger per år (alkoholhandläggarna i
kommunerna är samordnare för dessa tillsyner).
Seveso och LSO 2 kap § 4
• LSO 2 kap § 4 anläggningar
• Eventuell medverkan i tillsyn enligt Sevesolagstiftningen efter kallelse
från länsstyrelsen

Mål
Tillsynsverksamheten syftar till
Att till se att lag 2003:778 och lag 2010:2011efterlevs och att på så sätt hindra och begränsa
skador på människor, egendom och miljö genom att öka medborgarnas och verksamheternas
kunskap och egenkontroll. Målet är att alla ägare och verksamhetsutövare ska arbeta
systematiskt med sitt brandskydd och syftet är att förbättra det förebyggande arbetet inom
verksamheterna och i samhället.
Öka medvetenhet hos den enskilde om SBA2 för att säkerställa brandskyddet
Andra utsatta grupper är funktionshindrade, äldre och barn som har svårare att själva
genomföra en släckinsats eller utrymning. Genom tillsyn på utsatta platser ökar
medvetenheten om egenkontroll och systematiskt brandskyddsarbete. Öka samverkan med
aktörer som arbetar eller kommer i kontakt med ovanstående grupper, t ex medverka vid
bostadsanpassningar i kommunerna.

2

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
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Öka kunskapen för brandskyddet och brandfarlig vara på landsbygden
På landsbygden är medborgarens inledande släckinsats och skadebrytande åtgärder avgörande
för den oönskade händelsens utbredning. Med anledning av att räddningstjänstens beredskap
på landsbygden är lägre än i tätorten finns större behov av att öka verksamheternas och den
enskildes kunskap och förståelse för sitt egna brandskydd och att hantera brandfarlig vara på
ett brandsäkert och miljösäkert sätt är extra viktigt på landsbygden.
Återkoppling till medborgare
Vårt mål är att bistå med snabb och effektiv hjälp och rådgivning till medborgarna. En
tjänsteanteckning från en genomförd tillsyn ska inte dra ut på tiden. När utkastet av
tjänsteanteckningen är kommunicerad med kunden (och parterna är överens) ska den snarast
delges kunden. Återkoppling från upptäckt brist under övning, insats samt olycksutredning
ska medborgaren snarast kontaktats av VSR.
God service och lättförståeliga protokoll
Tjänsteanteckningar och föreläggande ska skrivas på ett lättförståeligt sätt så att medborgarna
känner igen sig och förstår innehållet. Förelägganden måste dock skrivas så att de håller
rättsligt! Tillsynsenheten vill även upplevas som serviceinriktat och ett av målen är därför att
telefonsamtal från medborgare inte slussas mer än nödvändigt mellan personer på VSR, utan
nyckelperson på VSR återkommer till medborgaren.
Samordnad tillsyn
Om ett objekt omfattas av flera lagrum, ska tillsynen i största möjlig utsträckning samordnas,
så att den sker vid ett och samma tillfälle. Målet är att den enskilde ska uppleva tillsynen som
effektiv och rationell.

Nyckeltal
Verksamhetens nyckeltal kommer att användas för att mäta och följa upp de mål som är satta
och för att kunna redovisas för direktion och medlemskommuner. Nyckeltalen bidrar till att
prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Resultatet kommer årligen att redovisas i en
rapport för uppföljning. Rapportering av nyckeltal sker också löpande dels i funktionerna,
dels för medlemskommuner och direktion.
•
•
•
•
•
•

Antal LSO tillsyner
Antal LBE tillsyner
Antal samplanerade tillsyner (LSO/LBE och med Miljö & hälsa, MSB m.fl.)
Antal rådgivning fördelat på område (LSO, LBE, Seveso)
Antal rådgivningar på plats, fördelat på område
Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter

Sotning:
• Antal brandskyddskontroller med olika frister genomförda jämfört med de som finns
(redovisas årsvis via MSB årsuppföljning) (nya frister från 2016, kan bli snedfördelat
under en 8 års period enlig Lars)
•

Antal rådgivningar/samtal angående sotning (redovisas månadsvis)
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Nyckeltal som tillsynsenheten dokumenterar i annat syfte än i den egna utvecklingen. Kan till
exempel användas i syfte att se inom vilka områden medborgarna behöver mer information
och utbildning:
•
•

Vanligaste förekomna brister (LSO, LBE, Sotning)
Vanligaste förekomna brister som leder till föreläggande (LSO, LBE, Sotning)

Metod
Det finns olika metoder för att genomföra tillsyn. De metoder som används inom VSR är:
•
•
•
•

Tillsynsbesök (besök på plats)
Granskning av handlingar från objekt
Erfarenhetsåterkoppling från räddningsinsatser och information från olycksutredningar
Medverkan i andra myndigheters samråd (exempelvis byggsamråd)

Ovanstående metoder finns förklarat mer detaljerat i dokumentet: Rutin för tillsyn.

Organisation
Tillsynsenheten i VSR har till uppgift att utföra tillsyn enligt LSO och LBE. Utfärdare av
tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Samordna tillsyner med andra myndigheter
samt vara rådgivare inom lagområdena skydd mot olyckor, sakkunnig i ämnet brand åt
byggnadsnämnderna i byggärenden, farlig verksamhet, ansvarig för att
rengöring/brandskyddskontroller genomförs enligt gällande tidsfrister. Till detta har enheten
tre heltidstjänster som står för huvuddelen av ovan nämnda uppgifter. Tillsynsbesök på
bostäder är intensionen att fördela på operativ personal. Utnämnda tillsynsförrättare (utöver
de 3 nämnda ovan) i organisationen är också en resurs som kan utnyttjas vid behov och om tid
medges till detta.

Julita

Björkvik

Högsjö

Tillsyn LSO
Fastighets-/Bostadstillsyn (x efter
utbildning)
Tillsyn LSO 2:4
Tillsyn LBE
Seveso

Vingåker

TILLSYN

Katrineholm

Förmåga per station

x

x

x

x

x
x
x
x
x
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Plan för undersökande och Lärande
Prioriterade områden
Efterföljande åtgärder lag 2003:778 kap 3: § 10. Undersökning av olyckor. Nedan redovisas
de prioriterade områden.
•
•
•
•
•
•
•

Alla dödsolyckor som föranlett en räddningsinsats (gäller ej suicid)
Anlagda bränder i och runt offentliga byggnader
Bostadsbränder
Trafikolyckor med allvarligt skadade, stora miljökonsekvenser eller kunnat få stor
inverkan/kostnad för samhället
Andra olyckor som kan vara intressanta ur ett samhällsperspektiv, kan variera över tid
De temaolyckor som MSB valt att titta närmare på i riket, varierar över tid
Regionala olyckor som MSB samordnaren ser behovet av att djupstudera.

Mål
Att utreda olyckor är en viktig del i kommunernas säkerhetsarbete. Utredningarna och
undersökningarna ger ett underlag för att finna olyckstrender i samhället som kan ligga till
grund för kommunernas säkerhetsarbete. Målet är att utföra minst 10 stycken utökade
utredningar/år
Minska antalet olyckor av liknande typ
Målet med undersökningarna är att lära sig av olyckorna, så att liknande olyckor inte inträffar
igen eller att minska den typen av olyckor i antal över tid.
Effektivisera räddningsinsatser
Vidare ska insatserna undersökas för att göra räddningsinsatser effektivare genom att
återkoppla i organisationen vad som gick bra och förbättringspunkter.
Dela med sig av erfarenheter
Vi ska dela med oss av erfarenheter till andra organisationer så att åtgärder kan vidtas för att
minska risken att liknade olyckor inträffar igen.
Erfarenhetspunkter redovisas vid alla utredningar
Alla utredningar som görs ska resultera i minst tre erfarenhetspunkter. Det kan vara:
•
•
•
•
•
•
•

varför olyckan inträffade,
hur olycksförlopp var,
insatsens genomförande,
bristfällig kunskap/utbildning,
behov av annan teknik/material,
samarbetet mellan andra organisationer på skadeplatsen
Förslag på åtgärder
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Antalet bristfälliga insatsrapporter ska minska
Insatsrapporterna ska ge ett bra underlag för att kunna mäta t.ex. anlagda bränder och
allmänhetens första insats. Målet är ett komplett dokument att gå tillbaka till vid utredningar,
när statistik ska tas fram och som stöd vid domstolsmål när yttrebefäl är kallad som vittne
eller sakkunnig.
Tiden mellan mottagande och svar ska inte dra ut längre än nödvändigt
Målet är att när andra myndigheter begär ett utlåtande (oftast ett sakkunnigutlåtande som
polisen begär) av oss ska de uppfatta VSR som en kompetent och serviceinriktad
organisation. Om ärendet drar ut på tiden pga. faktainsamling, rådfråga annan myndighet eller
liknande ska kontakt tas med berörd myndighet och meddela om dröjsmålet.

Nyckeltal
Verksamhetens nyckeltal kommer att användas för att mäta och följa upp de mål som är satta
och för att kunna redovisas för direktion och medlemskommuner. Nyckeltalen bidrar till att
prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Resultatet kommer årligen att redovisas i en
rapport för uppföljning och lärande. Rapportering av nyckeltal sker också löpande dels i
funktionerna, dels för medlemskommuner och direktion.
•
•
•

Antal utökade utredningar
Antal sakkunnigutlåtanden/spridningsyttrande
Antal bristfälliga insatsrapporter

Metod
De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är
•
•

Grundläggande undersökning
Utökad undersökning

De metoder som VSR använder sig av vid undersökning av olyckor är dels grundläggande
undersökning, dels utökad undersökning. Grundläggande undersökning genomförs efter alla
olyckor som föranlett en räddningsinsats, genom insatsrapport som yttre befäln skriver.
Utökad undersökning genomförs då RCB och Räddningsledaren anser det nödvändigt på de
prioriterade områdena ovan. Räddningschefen kan också begära att en utökad undersökning
genomförs. Utökad undersökning görs av undersökande och lärande enheten men enheten kan
i sin tur ta hjälp av annan personal i VSR eller externa resurser.
Ovanstående metoder finns förklarat mer detaljerat i dokumentet: Arbetsrutin undersökande
och lärande.

Organisation
Undersökande är den enhet i VSR som har till uppgift att undersöka alla olyckor som föranlett
räddningsinsats samt att återkoppla erfarenheterna som framkommit i undersökningarna.
Undersökningarna ska beakta olyckans orsak, dess förlopp och hur räddningsinsatsen
genomfördes och utifrån erfarenheterna resultera i ett lärande i organisationen och samhället.
Utvärderingarna sammanställs av undersökande och lärande enheten som sedan återkopplar
resultaten ut i organisationen och till andra berörda organisationer.
Enheten har även som uppgift att undersöka de olycksrapporter från verksamheter som
omfattas av Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 4§ och Lagen om brandfarliga och explosiva
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varor. VSR ska utvärdera och följa upp olyckor och tillbud i verksamheterna i samordning
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Erfarenheten ska kopplas till andra
liknande objekt, som hjälp inför en framtida liknande räddningsinsats och vid tillsynsbesök.

Björkvik

Högsjö

X
X
X
X
X
X
X

Julita

Insatsrapportering
Utvärdering av insats
Utvärdering av övning
Olycksutredning
Återkoppling till den enskilde
Sakkunnigutlåtande/Spridningsyttrande
Erfarenhetsåterföring

Vingåker

UNDERSÖKANDE

Katrineholm

Förmåga per station

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rapportering
Rapportering anger vilka instanser som ska ha avstämning och återrapportering av såväl
ekonomisk som organisatorisk karaktär på funktionsmöten under året.
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Plan för utbildning och information
Uppdrag
Att underlätta för den enskilde att ta sitt eget ansvar att förebygga olyckor och om ”oturen är
framme” ha förmågan att göra ett korrekt ingripande för att begränsa skadan. Olyckor övertid
ska minska och VSR har därför valt att anpassa utbildningsutbudet efter de olyckstyper som
anges under prioriterade områden samt efter de krav som ställs för ett skäligt brandskydd
enligt LSO. Utbildningsfunktionen ska även motivera och stödja förvaltningar och företag
med planering och genomförande av verksamhetsanpassad utbildning som baseras på de
risker som finns i verksamheten och den byggnad man vistas i.
Information om VSRs organisation med handlingsprogram och operativa förmåga samt
information för att underlätta för den enskilde att uppfylla intentionerna i LSO ska finnas
tillgänglig på VSRs hemsida för kommunernas invånare.

Prioriterade områden
Information och utbildning kommer främst att genomföras till de prioriterade målgrupperna
barn/ungdomar, äldre och nyanlända invånare inom området landsbygd, bostäder och
riskgrupper med inriktning på olyckstyperna bostadsbränder, drunkning och trafik.

Mål
Samtliga elever ska erbjudas information om brandskydd och olyckor
Målet är att nå ut med information till samtliga elever i Katrineholms och Vingåkers
kommuner så att vi når varje elev minst en gång under en treårsperiod. Detta hoppas vi bidrar
till att förhindra anlagda bränder i våra skolor och en insikt och förståelse för de risker en
brand innebär. Innehållet ska vara anpassat efter ålder, risker och behov. Alla elever i
kommunerna i årskurs sju ska erbjudas utbildning i isvett samt att prova att ta sig upp ur en
vak.
Nyanlända
Alla nyanlända som omfattas av organiserad verksamhet inom kommunerna t.ex. SFI ska
erbjudas information om brandsäkerhet och larmning med tyngdpunkt på brandsäkerhet i
hemmet.
Göra punktinsatser med information på riskområden
Vid varje bostadsbrand där insats genomförts ska initiativ tas för att ge information till den
som drabbats och till de som bor och vistas i närområdet. Information och genomförande ska
anpassas till den specifika situationen. Informationsinsatsen bör genomföras i så nära
anslutning till händelsen som möjligt dock senast inom en vecka. Informationsinsatsen kan
med fördel genomföras gemensamt med andra aktörer.
Initiativ till information ska även tas efter att information kommit oss tillhanda från
allmänhet, andra myndigheter mm. om inträffade tillbud och risker i ett specifikt område eller
specifik riskgrupp.
Öka medvetenheten av trafiksäkerhet
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Vi har valt ut ungdomar som en riskgrupp vi ska arbeta med konsekvenser av ett riskbeteende
i trafiken. Målet är att utbilda samtliga årskurs två och tre elever på gymnasiet samt alla åk 8
elever i grundskolan varje år.
Vi ska erbjuda utbildningar i Första hjälpen samt övriga risker i samband med att man ser
eller kommer först fram efter en trafikolycka. Detta för att uppfylla målet om en första
skadebegränsande åtgärd ska startas innan räddningstjänst är på plats. Målet är självklart att
antalet dödsolyckor på våra vägar ska minska och antalet skadade likaså.
Vi ska fortsätta att rekrytera nya och vidareutbilda befintliga Civila insatspersoner om
agerande vid trafikolycka.
Utbilda äldre om brandskydd
Äldre är en målgrupp vi satsar extra på i de flesta olycksområdena. Vi genomför
informationer speciellt riktade mot äldre. Här ser vi Fixar Malte som en stor resurs, då han gör
hembesök hos de äldre och vi kan upptäcka och förhindra olyckor genom hans tjänst.
Civila insatspersoner är en resurs för att sprida information i sina respektive områden till äldre
grannar och närboende i respektive område, vi ska stödja initiativ som tas i områden där det
finns Civila insatspersoner.
Hembesök
Målet är att genomföra tusen antal hembesök för att informera om brandsäkerhet och
kontrollera att det finns en fungerande brandvarnare. Besöken ska genomföras i Katrineholms
tätort av utryckningspersonal. I ytterområdena samarbetar vi med RIB-personal och Björkviks
frivilliga brandkår och försök kommer även göras för att engagera Civila insatspersoner i
arbetet.
Utbilda samtliga kommunala förvaltningar och bolag i brandskydd
Målet är att samtliga kommunala förvaltningar har ett fungerande systematiskt
brandskyddsarbete. VSR stödjer och utbildar förvaltningar och bolag i olika typer av
verksamhetsanpassad utbildning som bygger på de risker som finns i respektive verksamhet.
Erbjuda alla företag relevant utbildning med hög kvalité
VSR ska erbjuda alla företag och verksamheter med verksamhet i kommunerna rådgivning
och verksamhetsanpassad utbildning med hög kvalitet.
Utbilda och informera allmänheten att utföra en första insats
Konceptet med Civila insatspersoner ska utvecklas med att initiera flera områden.
Engagemanget som finns i områden där vi har räddningsstyrkor och som vi i första läget inte
prioriterats för Civil insatsperson ska tas till vara genom att inspirera och stödja bildandet av
Frivilliga brandkårer, samverkan ska då ske med Frivilliga brandkårers riksförbund.
Informera om SEVESO genom att hålla information på hemsidan aktuell
Information till allmänheten angående SEVESO ska lämnas minst vart femte år och därutöver
hållas ständigt aktuell och tillgänglig.
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Nyckeltal
Verksamhetens nyckeltal kommer att användas för att mäta och följa upp de mål som är satta
och för att kunna redovisas för direktion och medlemskommuner. Nyckeltalen bidrar till att
prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Resultatet kommer årligen att redovisas i en
rapport för uppföljning och lärande. Rapportering av nyckeltal sker också löpande dels i
funktionerna, dels för medlemskommuner och direktion
Skolor
• Antal brandutbildningar
• Antal trafiksäkerhetsutbildningar
• Antal isvett-utbildningar
• Antal utbildade elever
• Totalt antal utbildningstillfällen
Allmänhet
• Antal utbildningar/informationsinsatser
• Antal hembesök
• Antal utbildade/informerade personer
Landsbygden
• Antal genomförda utbildningar/Informationsinsatser på landsbygden
• Antal hembesök
• Antal utbildade/informerade personer
• Antal nya CIP områden
• Antal nyutbildade CIP
Äldre
• Antal gjorda besök av Fixar Malte.
Övrigt
• Antal brandutbildningar
• Antal sjukvårdsutbildningar
• Antal utbildningar till kommunala verksamheter
• Information till nyanlända (tillfällen)
• Antal informerade/utbildade nyanlända
• Totalt antal utbildade
• Antal rådgivningstillfällen
• Totalt antal hembesök
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Metod
Skolutbildning
Grundskolan
Förskolan (6 år)
Årskurs 1
Årskurs 5
Årskurs 7
Årskurs 7
Årskurs 8

Utbildning 40 min
Brandteater 30 min
Utbildning 90 min
Isvett 90 min
Konsekvenser av brott
60 min
Säkerhetsdag 3 tim

Gymnasieskolan
Årskurs 2
Årskurs 3

Trafiksäkerhetsutbildning
Trafiksäkerhetsdag

VSR kan biträda vid eventuella utrymningsövningar med personal från utryckningsstyrkorna.
Information/utbildning till allmänheten
Informationerna/utbildningarna kommer att genomföras på följande sätt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Information och utbildning till föreningar, bostadsrättsföreningar
Informationskampanjer (brandskyddsveckan, första advent, m.m.)
Medverka vid andra arrangemang
Information efter/i samband med inträffad olycka
Hembesök
Telefonrådgivning
Utdelning/utskick av informationsbroschyrer
Hemsida/IT

Övrigt stöd
Vi erbjuder utbildning inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egensotning i samarbete med Brandskyddsföreningen
Systematiskt Brandskyddsarbete
Brandfarliga Heta Arbeten i samarbete med Brandskyddsföreningen
Brandskyddsutbildning
Föreståndare Brandfarlig vara i samarbete med Brandskyddsföreningen
Utrymningsövning
Utrymningsledarutbildning
Första Hjälpen
Verksamhetsanpassad Första Hjälpen
Hjärt-lungräddning (vuxen och barn)
Hjärtstartare (D-HLR)
Krishantering och krisledningsövningar
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Organisation
Utbildningsenhet i VSR har uppgift att planera och genomföra extern utbildning och
informationsinsatser. På enheten finns en heltidstjänst som står för huvuddelen av
arbetsuppgifterna. Skiften och RIB stärker upp med instruktörer vid behov och resurs.

Utrymnings ledare utbildning
Utrymningsövning

Skolutbildning

Förskoleklass
Årskurs 5
Årskurs 8
Utrymningsövning

Krishantering/Krisledning
Krisledningsutbildning
Defusing/avlastande samtal

Sjukvårdsutbildningar
Hjärt-lungräddning (HLR)
D-HLR
Första hjälpen
Barn HLR
PHTLS

Trafiksäkerhetsutbildning
Gymnasiet
Åk 8

Informationskampanjer
Brandskyddsveckan
Öppet Hus
Informationsträffar
Hembesök

Högsjö

Utrymning

x
x
x
x
x
x

Björkvik

Brandskyddsutbildning
Brandfarliga Heta Arbeten
Bostadsinformation
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandfarligvara
Egensotning

Julita

Brandskyddsutbildning

Vingåker

UTBILDNING/INFORMATION

Katrineholm

Förmåga per station

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
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x
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x
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x
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Kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt eget
och översända till Länsstyrelsen Södermanland.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja,
samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad
klimatpåverkan. Förbränning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av
växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Inrikes transporter står för nästan en
tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
Inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag att verka för energiomställning och minskad
klimatpåverkan har länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional plan för klimatstrategi
med sikte till ett klimatneutralt Södermanland 2045. Syftet med planen är att skapa
långsiktighet och ökad tydlighet i omställningsarbetet i länet.

Ärendets handlingar


Remiss – Ett Klimatneutralt Södermanland 2045, Länsstyrelsen Södermanland

Ärendebeskrivning
Inom ramen för länsstyrelsens uppdrag att verka för energiomställning och minskad
klimatpåverkan har länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional strategi för ett
Klimatneutralt Södermanland. Syftet med strategin och målet är samma som de
nationella klimatmålen om netto-noll-utsläpp till 2045.
Länsstyrelsen vill att kommunen lämnar synpunkter senast 2020-09-30

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en intern arbetsgrupp gått igenom den aktuella
remissen lämnar följande synpunkter:
Strategin är uppdelad i sju utvalda fokusområden med vision och ett antal
insatsområden. För varje fokusområde finns en sammanfattning av exempel på vad som
behöver göras framöver 2020 och framåt. Fokus och insatsområdena är vägledande för
handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet för omställningsarbetet.
Södermanlands koldioxidbudget behöver minskas med 16 % årligen från 2020-2040 och
det anges många åtgärder i strategin som kan leda mot målet det hade varit bra med en
prioritering för att nå målet för varje år för att bättre förstå vilka åtgärder som krävs.
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Ett klimatneutralt Södermanland 2045 är omfattande med ett långsiktigt mål inom sju
fokusområden där man kommer att konkretisera och sammanställa åtgärderna i ett
Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.
Med hänsyn taget till hur miljömålen har uppfyllts genom åren vore det bra att tänka till
hur man skall lyckas med de långsiktiga målen för att lyckas genomföra strategin. Ett
samarbete mellan många aktörer både privata och offentliga samt politiken är
nödvändigt för att lyckas då klimatfrågor är så omfattande och innebär en stor
omställning i samhället. En hel del resurser behöver läggas ned på det för att lyckas.
Det vore bra också att få fram siffror på klimatutsläppen så att det är enklare att förstå
för gemene person. Även siffror på de åtgärder som nämns i strategin kan behövas för
att veta de viktigaste åtgärderna och hur de minskar klimatutsläppen.
Ett klimatneutralt Södermanland 2045 innefattar många områden och ger en bra
beskrivning av läget i Södermanland.
Att Länsstyrelsen tar en samordnande roll för länets kommuner är nödvändigt för att nå
målen.
Kjell Dävelid
Energi- och klimatrådgivare
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Sammanfattning
Jordens klimat förändras just nu drastiskt till följd
av människans aktiviteter. Den globala medeltemperaturen ökar snabbt – och för med sig fler
extrema väderhändelser som värmeböljor, torka
och översvämningar. Klimatförändringarna är redan nu märkbara i hela Sverige och Södermanland
är inget undantag. År 2017 och 2018 var somrarna
extremt torra, till följd av långvariga värmeböljor
och ovanligt lite nederbörd. Jord- och skogsbruket i
länet drabbades hårt av torkan i form av minskade
skördar och brist på foder till djur. Under sommaren 2019 klassades grundvattennivåerna i länet av
SGU fortfarande som mycket under de normala.1
Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser i
Södermanland minskat med 36 procent. Trots
detta står vi inför en stor utmaning att nå målet om
noll nettoutsläpp till 2045.2, 3 Fortsatta utsläpp av
växthusgaser kommer att leda till fortsatt ökning
av medeltemperaturenså länge vi släpper ut dem på
samma sätt som vi gör idag.

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen under
2018–2020 uppdaterat länets klimat- och energistrategi i samverkan med länets aktörer. Syftet med
den nya strategin är att skapa långsiktighet och
ökad tydlighet för omställningsarbetet i länet.
Södermanlands klimat- och energistrategi ger vägledning i hur länet kan bli klimatneutralt år 2045.
Strategin består av sju utvalda fokusområden. För
varje fokusområde finns en vision och ett antal
insatsområden. För respektive insatsområde finns
en sammanfattning av exempel på vad som behöver göras framöver. Fokus- och insatsområdena är
vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i
omställningsarbetet 2020 och framåt, i handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet.
Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt
och vårt samhälle präglas av en cirkulär ekonomi. Vi är oberoende av fossila bränslen
och energianvändningen är effektiv samt i
huvudsak baserad på förnybara energikällor.

För att målet om netto-nollutsläpp år 2045 ska nås,
krävs utöver konkreta åtgärder även samverkan
och kunskapsspridning i länet. Tillsammans kan vi
i Södermanland göra skillnad för vår framtid, närmiljö och vår planet i stort, genom att minska våra
utsläpp. Länets medborgare, företagare, politiker,
myndigheter och organisationer har alla möjlighet
att genom små och större åtgärder bidra till ett
klimatneutralt Södermanland 2045.

1
2
3

Sveriges Geologiska Undersökning, 2019.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
Det nationella klimatmålet om nettonoll-utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst
85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Nettoutsläppet är skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör och det man gör för att
kompensera utsläppen. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan kompenseras genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom
nya åtgärder för kolupptag i skog och mark, åtgärder för utsläppsminskningar utanför Sveriges gränser och avskiljning och lagring av
koldioxid från förbränning av biobränslen.
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Nedan är en sammanfattning av de fokusområden och underliggande insatsområden som
anses särskilt viktiga för Södermanlands klimatomställning.

Byggnader
• Energikonvertering och
effektivisering av befintliga
byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall

Hållbara energisystem
• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten

Företag och industrier
• Förnybar energi
• Energieffektivisering

Samhällsplaneringen
• Klimat- och energifrågan
integreras i planeringen
• Planering för hållbar
bebyggelse och infrastruktur

Jord- och skogsbruk
• Hållbart jordbruk
• Hållbart skogsbruk
• Ökad mängd biobaserad
energi

Resor och transporter
• Transporteffektivt samhälle
• Förnybara drivmedel

Produktion och konsumtion
• Cirkulär och biobaserad
ekonomi
• Medvetna konsumenter

6
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Inledning
Klimatförändringarna påverkar oss redan idag och
globalt ökar de klimatpåverkande utsläppen av
växthusgaser istället för att minska. I Södermanland minskar utsläppen inte tillräckligt, även om
en minskning kan ses inom vissa områden.4 Det
finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett
gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och
en omställning till cirkulära och fossilfria samhällssystem. Mervärdena av förnybar energi, energieffektivisering och minskad konsumtion är exempelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad
energiförsörjning och krisberedskap – sammanfattat en hållbar regional utveckling. Klimatåtgärdsarbetet i Södermanland är tätt sammankopplat med
utvecklingen i länet – ekonomiskt, ekologiskt och
socialt.
Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt
och vårt samhälle präglas av en cirkulär ekonomi. Vi är oberoende av fossila bränslen
och energianvändningen är effektiv samt i
huvudsak baserad på förnybara energikällor.

Syfte

Mot bakgrund av de nationella energi- och klimatpolitiska målen, ska länsstyrelserna med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
Under 2018–2019 har Länsstyrelsen på uppdrag av
regeringen reviderat den regionala klimat- och energistrategin. Syftet har varit att skapa långsiktighet
och tydlighet i länens klimat- och energistrategier,
detta genom att:

• ge en gemensam kunskapsbild
• ge vägledning och stöd
• vara en plattform för samarbete och riktning
Strategin ska skapa samsyn mellan länets aktörer,
utgöra ett stöd för prioriteringar i åtgärdsarbetet och
fortsättningsvis vara en plattform för samarbete, så
att Södermanland möter en utsläppsminskningstakt
i linje med länets koldioxidbudget, och i förlängningen de nationella klimatmålen.
Nationella klimatmål
• Noll nettoutsläpp av växthusgaser till
2045.
• 70% minskade växthusgasutsläpp från
transportsektorn till 2030.

Södermanlands koldioxidbudget
16% minskning av koldioxid-utsläpp årligen
2020–2040.
Gemensam kunskapsbild

Strategin möjliggör för länets aktörer att samlas
kring en gemensam kunskapsbild om förutsättningarna i länet och vad som behöver åstadkommas för
att nå uppsatta mål, både nationella, regionala och
lokala.
Vägledning och stöd

Strategin är tänkt som vägledning och stöd när åtgärder för att nå klimatmålen utvecklas och genomförs. Här finns nödvändig information om de olika
fokusområdena och om var ekonomiskt stöd och
rådgivning finns att få.
Plattform för samarbete och riktning

Genom ett strategiskt samordnat arbetssätt kan vi
åstadkomma mer än genom spridda punktinsatser.
4

Exempelvis uppvärmning av bostäder och lokaler.
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Ett framgångsrikt klimat- och energiarbete i länet
förutsätter en väl utvecklad och fungerande samverkan mellan länets samtliga aktörer, både offentliga
och privata, där åtgärder och planer riktas mot samma mål.

Struktur och innehåll

Strategin består av sju fokusområden, som innefattar de sektorer och beteendemönster som har störst
klimatpåverkan i länet och i viss mån utanför länets
gränser. Lösningarna inom fokusområdena innefattar såväl beteendeförändringar som ny teknik,
och ger en övergripande bild av vad som behöver
göras i länets omställningsarbete. Målgruppen för
strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för
länets kommuner och regionen. Den ska också ses
som inspiration för näringsliv och medborgare.
Varje fokusområde är indelat i ett antal insatsområden, för att ge en mer tydlig bild av vad som behövs
för att Södermanland ska nå de nationella energioch klimatpolitiska målen.

5
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Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar
energi och skapa hållbara naturresursflöden. De ska
också bidra till ökad resiliens5 och cirkulär ekonomi.
Med utgångspunkt i strategin kommer konkreta
åtgärder tas fram, i fortsatt dialog med länets aktörer. Fokus bör vara konkreta åtgärder och tydlig
ansvarsfördelning i länets fortsatta klimat- och energiarbete. Åtgärderna kommer sammanställas i ett
nytt Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Process för uppdaterad strategi

Strategin har uppdaterats under 2018–2019 i dialog
med Region Sörmland, samt genom samverkan med
länets övriga aktörer. Länsstyrelsen har under processens gång gjort ett antal olika insatser för förankring av strategin. Avstämningsmöten har hållits
med olika aktörer och en Klimatdag med föreläsningar och workshops har anordnats, för att samla
länets aktörer och få återkoppling från dessa. Under
konferensen hölls en workshop med syftet att få en
bild av hur strategin kan förbättras. En enkät skickades också ut till konferensbesökarna för att ge dem
möjlighet till mer detaljerad återkoppling till länsstyrelsen.

Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motstånds
kraft och anpassningsförmåga.
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Samverkansprocessen har avslutats med en intern
remissperiod, följd av en extern. De olika förankringsinsatserna har gett värdefull återkoppling som
tagits tillvara i slutversionen.
Parallellt med strategin har en Regional plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel och Koldioxidbudget för Södermanland arbetats
fram.

Avgränsningar

Klimat- och energistrategin behandlar arbetet med
att bekämpa klimatförändringarna genom minskade
utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsens arbete med
att anpassa samhället till ett förändrat klimat behandlas i Södermanlands regionala handlingsplan
för klimatanpassning.6
Strategin omfattar länets arbete med att begränsa
klimatpåverkan, genom effektiviseringar och beteendeförändringar, genom att ställa om energisystemet, samt att ersätta fossila bränslen med förnybara.
Strategin omfattar inte sociala eller ekonomiska dimensioner inom begreppet hållbar utveckling.

6
7
8
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Till grund för strategin ligger de nationella målet
om nettonoll-utsläpp till 2045 och Parisavtalets7 mål
om att hålla medeltemperaturen väl under 2°C. En
koldioxidbudget för Södermanlands län8 har upprättats för att stärka strategin och omställningsarbetet
framöver.
Strategin tar sin utgångspunkt i befintliga länsövergripande strategier, program och planer som har en
koppling till strategins fokusområden. För varje fokusområde finns en hänvisning till relaterade texter
för vidare läsning.
Här beskrivs en generell riktning för Södermanland – vilka mål som ska nås och inom vilka områden åtgärderna bör fokuseras. Strategin är inte ett
handlingsprogram, utan kompletteras av konkreta
åtgärdsdokument som Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö och Livsmedelsstrategins handlingsplan samt länets aktörers egna program, strategier och handlingsplaner.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2014.
Det globala klimatavtalet från Paris. Avtalet beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet är att minska
utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.
Uppsala universitet, Ramböll, 2018.
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Klimat- och energisituationen i Södermanland
Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den
snabba förändring som nu sker är människans verk.
Mätningar visar att sedan 1900-talets början har
medeltemperaturen ökat med cirka en grad.9 Det är
inte bara luften som värms upp, utan även världshaven blir varmare och världens isar smälter. Det i sin
tur skapar förstärkande effekter i ekosystemen som
ökar takten för uppvärmningen.
Omställningsarbetet pågår på internationell och nationell nivå, men det är på lokal och regional nivå
som åtgärder genomförs. Städer, kommuner och regioner har dessutom möjlighet att fatta beslut som
påverkar andra aktörer i omställningen. Policyområdet för klimatpolitiken förändras och nya lagförslag och riktlinjer uppdateras ständigt.

Effekter av klimatförändringarna i
Södermanland – nu och framåt

Värmeböljor, vattenbrist och torka är några av klimatförändringarnas konsekvenser. År 2017 och
2018 upplevde Södermanland två extremt torra
somrar, till följd av långvariga värmeböljor. Detta
ledde till att grundvattennivåerna i länet i juni 2019
klassades som mycket under de normala.10 Sommaren 2018 drabbades jordbruket i länet hårt av torkan
genom minskade skördar och brist på foder till djur.
Det är troligt att Södermanland kommer att uppleva
fler liknande händelser framöver sålänge länet och
andra fortsätter att bidra till global uppvärmning.
Årsmedeltemperaturen ligger idag på cirka 6 °C
i Södermanland. Regionala scenarieanalyser av
framtida klimat visar dock på en stegvis uppvärmning.. I slutet av år 2100 kan temperaturökningen
begränsas till cirka 3 °C, om vi minskar våra utsläpp tillräckligt. Fortsatta utsläppsökningar skulle
däremot innebära att Södermanlands län värms upp

9
10
11
12
13
14
10

med upp till 5 °C (dvs når en medeltemperatur på 11
°C), och därmed få ett varmare temperaturklimat än
vad Skåne har idag.
Störst uppvärmning kommer ske vintertid med
upp mot 6 °C.11 Temperaturökningen kan medföra
att hösten håller i sig längre och att våren kommer
tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare
och vegetationsperioden ökar med två till tre månader. Samtidigt kommer Södermanland att drabbas
av fler värmeböljor och årsmedelnederbörden i länet förväntas öka med 15–25%. Detta kan förklaras
genom att nederbörden ökar mest under vinter och
vår, upp till 30%, och att den kraftiga nederbörden
ökar.12 Fördelningen av nederbörden kommer däremot att variera – kortfattat kan man säga att så kallat
kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst
i länet. Sammantaget innebär klimatförändringarna
stora förändringar och en ökad osäkerhet för Södermanland.

Regional koldioxidbudget för
Södermanland

En koldioxidbudget är ett ramverk för att se hur
hur mycket man måste spara och hur mycket man
kan spendera. Oavsett om det gäller koldioxid eller
svenska kronor ges en tydlig bild för att hålla sig
inom budget.
Koldioxid är den växthusgas som vi människor
släpper ut i störst mängd och totalt sett påverkar
klimatet mest. Jämfört med andra växthusgaser är
koldioxidutsläpp förhållandevis lätt att mäta och
beräkna på olika nivåer i samhället. FN:s klimatpanel IPPC13 har beräknat en global koldioxidbudget
och Södermanlands koldioxidbudget är en regional
nedskalning utifrån den globala budgeten, framtagen av Uppsala universitet14 och Ramböll.

IPCC, 2018
Sveriges Geologiska Undersökning, 2019
SMHI, 2015.
Ibid.
Intergovernmental Panel on Climate Change
The Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet.
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Koldioxidbudgeten visar att länet, för att leva upp
till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp
av koldioxid med 16 procent (se figur a nedan). Södermanlands koldioxidbudget omfattar de utsläpp
som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp)
med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt flyg, där höghöjdseffekten15 av utsläppen även inkluderas.16 De koldioxidutsläpp som inte är inkluderade är dem som sker
som en effekt av konsumtion av varor och tjänster
eller ekonomisk aktivitet i länet (konsumtionsbaserade utsläpp).17
Budgeten gäller för perioden 2020–2040 men kommer uppdateras löpande utifrån vilka åtgärder som
genomförs och de utsläppsminskningar åtgärderna
ger. Koldioxidbudgeten kommer vara ett viktigt
verktyg för att kunna följa upp och utvärdera det
som genomförs i länet, och för att kunna rikta fokus

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

mot vad som ska göras nästkommande år. Exempelvis kan budgeten vägleda länets aktörer i samverkan och fungera som ett gemensamt dokument vid
planering av åtgärder, och fungera som ett centralt
dokument för att omfördela fokus och resurser till
de sektorer som inte klarar takten, eller kompensera
dessa genom ännu snabbare utsläppsminskningar i
andra sektorer.
Detta är i linje med det rättviseperspektiv som IPCC:s globala koldioxidbudget baseras på. Det innebär att alla länder, regioner och kommuner genom
sin budget får en lokal nedskärning av den globala
budgeten. Om inte minskningen på 16 procent årligen efterlevs måste utsläppen av koldioxid följande
år minska ännu kraftigare, eftersom det globala utsläppstaket inte ska överskridas.

15 Höghöjdseffekten innebär att de utsläpp som kommer från flyg på över 8000 meters höjd kan innebära (enligt vissa uppskattningar)
dubblerad klimatpåverkan.
16 För mer detaljer kring metodval, se Koldioxidbudget för Södermanlands län 2020-2040 del I och II.
17 Konsumtionsbaserade utsläpp speglar den klimatpåverkan som konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen för att
framställa produkter sker.
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Historiska och framtida utsläpp i södermanlands län för att nå 2°c-målet
HIS T OR IS K A OCH FR AMT IDA UT S LÄPP I S ÖDER MANLANDS LÄN FÖR AT T NÅ 2° C-MÅLET
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Källa: CEMUS, Uppsala universitet, Ramböll
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Utsläpp av växthusgaser i
Södermanland

Länets utsläpp av växthusgaser och energianvändningen i olika sektorer följs upp årligen i samband
med den regionala miljömålsuppföljningen. Sammanställning av energistatistik redovisas i den årliga rapporten Energiläget för Södermanland som
finns att ladda ner på länsstyrelsens webbplats.
Nedan presenteras ett utdrag ur sammanställningen från år 201818, för mer information hänvisas till
rapporten.

Växthusgasutsläpp

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

I Södermanlands län uppgick de totala växthusgasutsläppen år 2016 till ca 2,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar drygt 5 procent av
de totala växthusgasutsläppen i Sverige. I Figur b
redovisas länets utsläpp av växthusgaser fördelat på
olika sektorer under perioden 1990–2016. I Södermanlands län har utsläppen av växthusgaser minskat med ca 36 procent sedan 1990.

Växthusgasutsläpp
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Figur b. Utsläpp av växthusgaser i Södermanlands län 1990–2016 fördelat på olika sektorer. Växthusgasutsläppen avser de utsläpp som sker inom länets gränser. Utrikes flyg och sjöfart är inte inkluderat.
Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen

18 Varje rapport baseras på statistik två år bakåt i tiden. Energiläget 2018 visar alltså statistik från år 2016.
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I Figur c nedan ses fördelningen av växthusgasutsläpp per sektor år 2016. Industrisektorn dominerar
utsläppen i länet med 59 procent och transportsektorn är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser med 22 procent.
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Slutanvändningen av energi i länet har de senaste
åren legat runt 13 TWh, se Figur d. År 2017 låg slutanvändningen av energi i Södermanlands län på ca
12,5 TWh och industrisektorn var den sektor som
använde mest energi (5,8 TWh), se figur e.
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Figur c. Andel växthusgasutsläpp per sektor i Södermanland
2016. Källa: RUS; Nationella emissionsdatabasen.
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Figur e, WSP 2019.

Figur f nedan visar energianvändningens fördelning mellan olika bränslekategorier för 2016. I Södermanlands län består energianvändningen till stor
del av fossila bränslen (56 procent) som olja, kol och
gasol. Den stora andelen kol och koks kan härledas
till SSAB:s verksamhet i Oxelösund där stål tillverkas med kol som insatsvara.
Transportsektorns energianvändning uppgick till 2
642 GWh år 2016 och endast 20 procent av energianvändningen kom från förnybara drivmedel och
el. I Figur g nedan syns det att den totala energianvändningen har ökat de senaste åren, med undantag
för en liten minskning 2014.
Figur f. Procentuell fördelning av energianvändningen
mellan olika bränslekategorier 2016. Källa: SCB
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Transportsektorns energianvändning uppgick till 2
642 GWh år 2016 och endast 20 procent av energianvändningen kom från förnybara drivmedel och
el. I Figur g nedan syns det att den totala energianvändningen har ökat de senaste åren, med undantag
för en liten minskning 2014.
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Figur g. Transportsektorns energianvändning 1990–2016.
Källa: SCB

El- och värmeproduktion

Värmeförsörjningen i länet består till största delen
av fjärrvärme producerad i något av länets kraftvärmeverk. Värmeproduktionen i kraftvärmeverken
är till 85 procent förnybar (inklusive spillvärme).
Spillvärme utgör 6 procent av värmeförsörjningen
i länet och kommer till största delen från SSAB Oxelösund.19
Elproduktionen uppgick år 2016 till 0,4 TWh, varav
90 procent kommer från produktion i kraftvärmeverk och resterande från vind-, sol- och vattenkraft.
Det finns alltså ett underskott på el i Södermanland
vilket gör länet beroende av transport av el från andra delar av landet. Samtidigt finns en effektbrist i
länets elnät, vilket är ytterligare en anledning till
att se över hur den el länet har tillgång till används
på bästa sätt och hur andra energikällor kan minska
elberoendet.
19 Energiläget, 2016.
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Kapacitetsbrist i elnäten

Energisystemet står inför stora förändringar, särskilt ifråga om el. Vårt elsystem förändras, från ett
centraliserat system med få geografiskt koncentrerade elproducenter, till ett distribuerat system med
många producenter. När elen i större omfattning
produceras från sol- och vindenergi förändras också möjligheterna att styra produktionen. Det blir
därmed nödvändigt att i högre grad styra konsumtionen och utveckla möjligheterna för lagring av el.
Under året varierar både produktionsmöjligheterna, och behovet av el. Den största anledningen till
att behovet av el ökar på vintern är att vi behöver
värme. Om vi istället använder mindre el till värme
kommer detta problem att minska.
En annan utmaning är att det förekommer variationer under dygnet, vilket innebär kritiska tidpunkter.
I dagsläget är elsystemet dimensionerat för att klara
dessa kritiska tidpunkter då effektbehovet är som
störst. I framtiden behöver vi i högre grad se över
elanvändningen för att minska effekttopparna och
använda elen mer optimalt. Utvecklingen i Södermanland och Mälardalen i stort är att elkonsumtionen har ökat, och förväntas fortsätta öka. De främsta orsakerna till ökningen är:
• Urbanisering och befolkningsökning – större
befolkning och fler verksamheter innebär högre
elkonsumtion på en mer koncentrerad yta.
• Digitalisering – den nya digitala processindustrin
kräver stora mängder energi, inte minst el, för att
drivas.
• Industrins omställning – där SSAB:s kommande omställning från koldriven stålproduktion till
teknik med ljusbågsugnar som drivs av el är ett
exempel.
• Transportsektorns omställning – bland de förnybara alternativen till fossila bränslen är elen högt
prioriterad och utbyggnaden av infrastrukturnätet pågår.
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Svenska kraftnät pekar på flaskhalsar i stamnätet
i Gävletrakten som påverkar Södermanland och
övriga Mälardalen. Det innebär att det redan idag
råder effektbrist på vissa geografiska platser i vårt
län. Svenska kraftnäts prognos är att problemen år
2021 har flyttat söderut, mellan Gävle och Enköping, vilket innebär att den östra delen av stamnätet
är fullt och ingen kapacitetsökning kan accepteras
söder om Enköping. Först 2030 kan flaskhalsarna
mellan Gävle och Stockholm förväntas vara bortbyggda. Samtidigt tyder alltså prognoserna på ökad
förbrukning de närmaste 20 åren.20
Region Sörmland samarbetar inom ÖMS-regionen
för att öka kraftförsörjning inom östra Mellansverige. I rapporten Kraftförsörjning inom östra Mellansverige21 görs bland annat dessa slutsatser:
• Det finns behov av tydligt ansvarstagande kopplat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjningens samspel med samhällsplanering.
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• Ökad samverkan mellan kommuner och nätföretag i tidiga skeden krävs.
• Behov finns av en nationell bild av kapacitetläget i syfte att minska osäkerhet och öka kunskap
kring kapacitetstillgången i elnäten.
• Ansträngt kapacitetsläge i flera län begränsar möjliga etableringar inom näringslivet samt kan begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande.
Läs vidare
• Energiläget 2018 – Södermanlands län
(2019)
• Energibalans Södermanland,
Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Koldioxidbudget 2020–2040
Södermanlands län – Uppsala universitet,
Ramböll (2018)
• Framtidsklimat i Södermanlands län enligt
RCP-scenarier –SMHI (2015)

20 Svenska kraftnät, 2020
21 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (2020)
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Södermanlands strategi i en större kontext
Strategin verkar inte i ett vakuum utan präglar och
präglas av internationella, nationella och regionala
policykontexter. Utsläppsminskning och klimatanpassning kan ofta gå hand i hand, det vill säga att
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
kan också samtidigt anpassa samhället till ett förändrat klimat och vice versa. Det är av stor vikt att
Södermanlands Klimat- och energistrategi tydligt
återkopplar till andra hållbarhets- och samhällsmål
för att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer hänger samman, och därför påverkas av
de beslut som fattas på olika nivåer i samhället.

Internationell policykontext

FN:s ramkonvention om klimatförändringar slår
fast det långsiktiga målet att stabilisera halten av
växthusgaser i atmosfären på en nivå som innebär
att människans störning av klimatsystemet inte blir
farlig. För att klara det måste den globala uppvärmningen hållas under två grader. Även denna nivå
innebär dock konsekvenser och påverkan på natur
och samhällen, och det är därför viktigt att minimera påverkan så mycket som möjligt. Klimatkonventionen är basen för det internationella samarbetet inom klimatområdet och utgör även grunden för
EU:s klimat- och energipolitik.

Agenda 2030

”I januari 2019 enades de nordiska länderna om en gemensam
klimatdeklaration gällande nollutsläpp.”
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FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen
Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål
för en hållbar utveckling som syftar till att uppnå
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
värld till år 2030. Bland annat omfattar målen att
förverkliga mänskliga rättigheter för alla samt att
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agenda 2030 är universell, det innebär att den riktar sig till alla världens länder, och
att alla länder bär ett ansvar för dess genomförande.
I juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för åren 2018–202022 i vilken sex tematiska fokusområden lyfts fram. Fokusområdet En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi korrelerar
med flera av denna strategis fokusområden, såsom
Jord- och skogsbruk, Produktion och konsumtion,
och Resor och transporter. Regeringen pekar också ut cirkulär ekonomi som ett insatsområde, vilket löper som en röd tråd i strategin. Agenda 2030
kopplas nära samman med arbetet med de svenska
nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår
den ekologiska dimensionen av de globala målen i
Agenda 2030. Miljömålen är mer specificerade men
centrala för att genomföra Agenda 2030.

Parisöverenskommelsen

I december 2015 enades världens länder i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) om det så kallade Parisavtalet som innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader Celsius.
Avtalet är historiskt eftersom de flesta av världens
länder står bakom. En viktig del i förhandlingarna
har varit att tydliggöra att utvecklingsländer, nyligen industrialiserade länder och industriländer har
olika förutsättningar att arbeta för att minska utsläppen. Parisavtalet ersätter det tidigare Kyotoprotokollet som innebar åtaganden till 2020.

22
23
24
25
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Parter i avtalet förbinder sig till att lämna in uppdaterade nationellt bestämda bidrag (Nationally
Determined Contributions) vart femte år, seartikel
4. Parisavtalet förbinder nationerna att lämna in
nya mål men målen är därefter inte bindande. EU
har, som en part till FN:s klimatkonvention, antagit klimatmål som innebär att EU som helhet ska
minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med
1990. Det finns ett flertal förordningar och direktiv
på EU-nivå som är avsedda att styra i riktning mot
EU:s utsläppsmål.
Sedan avtalet trädde i kraft 2016 har USA:s president Donald Trump uppgett att landet vill lämna
avtalet och i november 2019 lämnade USA in den
formella ansökan för lämna avtalet. Ryssland, som
också är ett stort utsläppsland, har inte ratificerat
avtalet.23 Detta innebär att andra länder, som exempelvis Sverige, måste ta ledning och gå före i omställningsarbetet.

EU:s klimatmål till 2030

2014 beslutades om en ram för EU:s klimatmål fram
till 2030. Dessa knyter an till den förhandlingslinje
EU hade i förhandlingarna i Paris i december 2015.
EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med
1990.24

Nordiskt samarbete

I januari 2019 enades de nordiska länderna om en
gemensam klimatdeklaration gällande nollutsläpp.
Deklarationen kan ses som ett steg mot att länderna
kommer att agera mer gemensamt i viktiga internationella sammanhang gällande klimatfrågan. Under
2019 har även en utvärdering genomförts över vilka
möjligheter de nordiska länderna har för att bli koldioxidneutrala. Utvärderingen kommer att utmynna
i en rapport 2020 inom vilken olika scenarier för
hur länderna kan nå koldioxidneutralitet kommer att
presenteras.25

Regeringskansliet, 2018.
UNFCCC, 2020
Natuvårdsverket, 2019.
Regeringen, 2019
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Sveriges klimat- och energipolitik
Klimatpolitiskt ramverk, klimatlag och
klimatråd

Sverige har sedan juni 2017 ett klimatpolitiskt ramverk.26 Ramverket består av klimatpolitiska mål, en
klimatlag samt tillsättandet av ett granskande klimatpolitiskt råd.
Sedan 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag vilket
innebär att varje regering har en skyldighet att föra
en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som
riksdagen har antagit. Enligt lagen ska regeringen
varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen, och vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa
hur klimatmålen ska uppnås.
De klimatpolitiska målen innebär att Sverige ska
ha noll nettoutsläpp till 2045 med tre etappmål. För
att kunna nå noll nettoutsläpp, och så småningom
negativa utsläpp, får så kallade kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Med detta menas till exempel reduktioner som uppstår genom utsläppsminskningar genomförda utanför Sverige och/eller genom
ett ökat kolupptag i skog och mark. För att klara
målen får även avskiljning och lagring av koldioxid
(CCS) göras där rimliga alternativ till åtgärder saknas. CCS och annan teknik för att nå så kallade negativa utsläpp är fortfarande under utveckling och
det råder stor osäkerhet kring hur effektiv de olika
teknikerna är. Av den anledningen har den koldioxidbudget som görs för Södermanland inte inkluderat negativa utsläpp.
Etappmålen gäller för den icke-handlande sektorn
(det vill säga de verksamheter som inte omfattas av
EU:s utsläppshandel) till 2020, 2030 och 2040.
• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn bör senast år 2020 vara minst 40 procent lägre
än 1990. Högst 13 procent får ske genom kompletterande åtgärder.
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• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn
bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än
utsläppen 1990. Högst 8 procent av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn
bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än
utsläppen 1990. Högst 2 procent av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes
flyg, ska minska med minst 70 procent senast år
2030 jämfört med 2010. Inrikesflyg är inkluderat i
den handlande sektorn.
Det skärpta målet om noll nettoutsläpp till 2045 och
underliggande etappmål kompletteras av de tidigare målen fossilfri fordonsflotta 2030, antaget 2008
samt 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50%
effektivare energianvändning 2030, antaget 2016
i den så kallade Energiöverenskommelsen. Överenskommelsen fastslår att Sverige ska ha ett robust
elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.
Nationella transportmål

Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av
de svenska växthusgasutsläppen. I samband med att
riksdagen i juni 2017 antog klimatmålen beslutades
ett etappmål för växthusgasutsläppen från inrikes
transporter (exklusive flyg), där målet är att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört
med 2010. 2016 hade utsläppen av växthusgaser från
inrikes transporter (exklusive flyg) minskat med 18
procent jämfört med 2010.
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Därutöver finns ett
funktionsmål om tillgänglighet och hänsynsmål om
säkerhet, miljö̈ och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. Hänsynsmålen om miljö och hälsa innebär

26 Regeringen, 2016a.
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att transportsektorn ska bidra till att nå̊ det övergripande generationsmålet för miljö, de sexton nationella miljökvalitetsmålen, samt en förbättrad hälsa.
För att nå̊ de nationella miljö̈ - och klimatmålen
krävs åtgärder för ett transporteffektivt samhälle,
energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Det
finns i dagsläget ett flertal politiska styrmedel på̊ nationell nivå̊ som i olika hög grad och på̊ olika sätt
styr utvecklingen i riktning mot målen. Under 2018
fanns exempelvis ett bonus-malus system och reduktionsplikt samt flertalet ekonomiska styrmedel.
En redovisning av dessa finns tillgängliga i rapporten Regional plan för väginfrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel – Södermanlands län.27
Energiöverenskommelsen

I juni 2016 beslutades Energiöverenskommelsen.28
I den fastslogs ett antal mål:
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

27 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
28 Regeringen, 2016b
29 Regeringen, 2017
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• Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som
förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en
stängning av kärnkraft med politiska beslut.
• Senast 2030 ska Sveriges energianvändning ha
effektiviserats med 50 procent.29 För att detta ska
uppnås har Energimyndigheten fått uppdraget att
ta fram strategier för olika sektorer.
I överenskommelsen beskrivs också den svenska
positionen för kärnkraft. Det vill säga att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och att kärnkraft
inte ska subventioneras. Den svenska energipolitiken grundar sig på samma principer som energisamarbetet inom EU; det vill säga ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Problematiken kring kapacitetsförsörjning på elnäten beskrivs inte ingående. Dock konstateras det att
överföringskapaciteten inom Sverige ska öka, att
utbyggnaden av elnät ska ske kostnadseffektivt och
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utvecklingen ska ske i nära samarbete med de nordiska grannländerna.
Sveriges miljökvalitetsmål
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gränser. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen
berör klimat- och energiområdet. De tydligaste målen är Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd
miljö.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör grunden
för det svenska miljöarbetet. Visionen för arbetet
är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges

”Den svenska energipolitiken grundar sig på samma principer
som energisamarbetet inom EU; det vill säga ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.”
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”Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling är resultatet
av ett flerdimensionellt samspel mellan olika faktorer, som är
ömsesidigt beroende av varandra.”
Stärkt civilförsvar och krisberedskap

Arbetet med ett stärkt civilt försvar och en stärkt
krisberedskap pågår nationellt, och i detta är ett viktigt fokus trygg energiförsörjning. En omställning
till mer decentraliserad och närproducerad förnybar
energi kan vara en nyckel i en stärkt krisberedskap.
Synergierna mellan förnybara drivmedel i transportsektorn och ett stärkt totalförsvar är tydliga.
För att läsa mer om detta, se Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.

Regionala program
Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Kopplat till de svenska miljömålen upprättar Länsstyrelserna regionala åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö fastställdes 2015 och
gällde fram till 2020. Det omfattar alla miljökvalitetsmål och innehåller åtgärder inom fyra områden.
Ett område är energi och klimat. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som lokala och regionala
aktörer beslutat att genomföra. Åtgärderna ska ses
som ett komplement till det miljöarbete som genomförs av respektive aktör i länet.
Sörmlandsstrategin

Region Sörmlands Sörmlandsstrategin tillämpar
ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin är medlet och ekologin
sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt
beroende av varandra. Sörmlandsstrategin integrerar och stärker klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet och visar dels vilka insatser som Region Sörmland kommer att driva inom
miljö- och klimatområdet men visar även på vilket
sätt miljödimensionen kommer till uttryck. Södermanland kan vara med och bidra till att skapa nya
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affärsmöjligheter, jobb och marknader genom att
integrera klimat- och miljöperspektiven på ett tydligt sätt i de regionala utvecklingsfrågorna.
Att arbeta med tillgänglighet och attraktiva miljöer
bidrar också till en god miljö och minskade utsläpp
samt bidrar till att uppnå Sörmlandsstrategin. Tillgången till utbildning, infrastruktur, arbetsmarknad, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och
möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa regioner som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som
företag och kapital. Miljö- och klimatfrågorna är
därför centrala för att skapa en hållbar utveckling.
Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling
är resultatet av ett flerdimensionellt samspel mellan
olika faktorer, som är ömsesidigt beroende av varandra.

Läs vidare
• Regional Årlig Uppföljning Miljömålen
Södermanlands län 2019 – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2015–2020 uppföljning 2019 –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland
(2019)
• Region Sörmland Hållbarhetsprogram för
2019–2023 (2019)
• Regional handlingsplan för klimat och miljö
i det sörmländska tillväxtarbetet – Region
Sörmland (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2015–2020 – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2015)
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Strategi 2020–2030
Utgångspunkten för Södermanlands klimat- och
energistrategi är att länet år 2045 ska nå netto-nollutsläpp av växthusgaser, i linje med det nationella
klimatmålet. Södermanlands koldioxidbudget är ett
viktigt verktyg för att nå målet, tillsammans med
Agenda 2030-målen och de nationella miljökvalitetsmålen. Detta för att få en helhetsbild av hur netto-nollutsläpp kommer att påverka samhället i stort.
Målen hjälper oss att lyfta blicken och se till de möjligheter och mervärden en omställning ger.
Ett klimatneutralt samhälle innebär ett mer resilient30 samhälle, det vill säga ett samhälle med ökad
motståndskraft. Ett ekologiskt hållbart samhälle har
en långsiktig förmåga att stå emot och hantera olika
störningar och förändringar, återuppbygga viktiga
funktioner och vidareutvecklas. Att uppnå resiliens
i samhälls- och ekosystem är därför avgörande för
en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt
och ekonomiskt.

En strategi – 7 fokusområden

Södermanlands klimat- och energistrategi består av
följande sju fokusområden som innefattar de sektorer och beteendemönster som har störst klimatpåverkan i länet, och i viss mån utanför länets gränser:
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsplanering
Hållbara energisystem
Byggnader
Företag och industrier
Jord- och skogsbruk
Produktion och konsumtion
Resor och transporter

Varje fokusområde är nedbrutet i insatsområden
med en sammanfattning av vad som behöver göras
inom varje insatsområde för att uppnå ett klimatneutralt Södermanland 2045.

Samhällsplaneringen
• Klimat- och energifrågan
integreras i planeringen
• Planering för hållbar
bebyggelse och
infrastruktur

Byggnader
• Energikonvertering och
effektivisering av befintliga
byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall

Hållbara energisystem
• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten

Jord- och skogsbruk
• Hållbart jordbruk
• Hållbart skogsbruk
• Ökad mängd biobaserad
energi

Produktion och
konsumtion
• Cirkulär och biobaserad
ekonomi
• Medvetna konsumenter

Resor och transporter
• Transporteffektivt
samhälle
• Förnybara drivmedel

Företag och industrier
• Förnybar energi
• Energieffektivisering

30 Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motståndskraft och anpassningsförmåga.
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Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar
energi och skapa hållbara naturresursflöden. Lösningarna innefattar såväl beteendeförändringar som
ny teknik, och ger en övergripande bild av vad som
behöver göras i länets omställningsarbete.
Mervärden och målkonflikter

Viktigt att komma ihåg är att lösningar inom ett område i strategin samspelar med övriga, och påverkar
miljöläget i länet gällande miljökvalitetsmålen, arbetet med Agenda 2030-målen, och den regionala
hållbarhetsutvecklingen i stort. De åtgärder som
tas fram inom strategins olika områden kan därför
innebära både positiva och negativa effekter. Den
övergripande utmaningen att uppnå hållbara energisystem innefattar målkonflikter delvis i förhållande
till övriga fokusområden, men framförallt i ett större perspektiv, exempelvis gällande markanvändning som är en utmaning i utbyggnad av vindkraft
i länet. Ett annat exempel är skogsavverkning, för
exempelvis ökad träbyggnation, bioråvaror till uppvärmning och drivmedel till transporter med mera.
Avverkning av skog går i konflikt med bevarande
av skog, vilket är viktigt för att bibehålla skogens
egenskaper som kolsänka och ekosystem. Denna
målkonflikt samspelar bland annat med miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.31

Genomförande och uppföljning
Samverkan

Att nå de nationella klimat- och energipolitiska målen, och att minska koldioxidutsläppen i linje med
länets koldioxidbudget kräver kraftfulla åtgärder.
Stärkt dialog och plattformar för att mötas är fortsättningsvis en viktig satsning för att tillsammans
ta fram och genomföra åtgärder som speglar strategin, för att länet på sikt ska kunna nå visionen om
netto-nollutsläpp till 2045. Samtliga av länets kommuner, Region Sörmland, Mälardalens Högskola,
organisationer, och flera av länets stora företag är
representerade i Södermanlands miljö- och klimatråd. Rådet träffas cirka tre gånger årligen och
31
32 Länsstyrelsen Skåne, 2017.
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utgör grunden för ett brett regionalt och lokalt samarbete för ett klimatneutralt Södermanland. För att
skapa mervärden och lösa målkonfliker krävs integrerad samverkan mellan länets aktörer, både inom
privat och offentlig sektor.
För att kunna leva upp till koldioxidbudgetens årliga
utsläppsminskning behöver länets aktörer– offentliga, såväl som privata aktörer och medborgare.
Var finns pengarna?
För att hitta finansiellt stöd för olika åtgärder,
hänvisas till Länsstyrelsernas rapport Var
finns pengarna?32
Uppföljning

En uppföljning av klimat- och energiläget i länet
ska årligen göras utifrån årsrapporten Energiläget
i Södermanland samt Koldioxidbudget för Södermanland 2020–2040. Uppföljning av klimat- och
energiomställningen görs även inom länsstyrelsens
miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.
Uppföljningen är viktig för att kunna sammanställa och tillgängliggöra resultatet av genomförda
åtgärder i länet, både i form av minskade utsläpp
och mervärden för andra miljö- och samhällsmål.
Länets koldioxidbudget är ett viktigt verktyg för
att peka på om utsläppsminskningen har varit tillräcklig under året (16procent), eller om ytterligare
minskning kommer krävas nästkommande år.
I dagsläget pågår även olika projekt för att ta fram
digitala verktyg som kan användas för att följa upp
och utvärdera energi- och klimatomställningen.
2019 släppte Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten verktyget Panorama
som visualiserar alla klimatutsläpp inom Sverige,
och pågående lösningar för att minska utsläppen,
vilka styrmedel som finns, och nulägesbild för omställningen. Nationellt pågår ett arbete med att anpassa verktyget till länsövergripande och kommunal nivå, vilket även Länsstyrelsen i Södermanlands
län är engagerade i.
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Våra
fokusområden
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Fokusområde: Samhällsplanering

Här är vi 2045
Ett tydligt system- och kretsloppstänkande i samhällsplaneringen har bidragit till att länets invånare har goda möjligheter att välja klimat- och energismarta alternativ i sin vardag. Samhällsplaneringen har bidragit till effektivt användande av mark, vatten och energi.
Länet präglas av närhet med god tillgång till kollektivtrafik och attraktiva gång- och cykelstråk
samt ett fossiloberoende transportsystem. Tank- och laddstationer för olika förnybara alternativ är
väl spridda över länet och strategiskt placerade i förhållande till varandra.
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Varför är området viktigt?

Samhällsplanering ger riktlinjer för utveckling av
bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. På så sätt är samhällsplaneringen ett
viktigt verktyg i arbetet mot minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Samhällsplaneringen ska även lägga grunden till
ett kretsloppssamhälle där återanvändning och återvinning av energi och resurser underlättas.
Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för energianvändning och transportbehov. Hur vi planerar
samhällets byggnader och infrastruktur påverkar
därför utsläppen av växthusgaser i stort. Det är viktigt att samhällsplaneringen leder till stärkt samarbete mellan stad och land, förutsättningar för att
minska energianvändningen, produktion och användning av förnybar energi samt god och jämlik
folkhälsa.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Södermanland har ett attraktivt landskap med höga
natur- och kulturvärden. Länet karaktäriseras av det
varierande landskapet, ett låglänt mosaiklandskap
med omväxlande skog, sjö och odlingsmark. Det är
en del av den expanderande Mälarregionen. Befolkningen har ökat de senaste fem åren och idag uppgår
länets befolkning till ca 295 000 invånare. Därutöver har framför allt länets östra kommuner positiva
flyttöverskott, i första hand från Stockholmsområdet. Den senaste befolkningsprognosen från Region
Sörmland pekar på att länet kommer att växa med
omkring 45 000 individer mellan 2019 och 2040.
Södermanland är ett län med spridda utvecklingsförutsättningar geografiskt och demografiskt. Länet
utmärks av sin flerkärniga struktur, utan tydlig regional centralort med flera mellanstora kommuner,
och utvecklingsstråk som kopplar samman länen i
Mälardalen. Här finns både tung industri, småföretag, besöksnäring och lantbruk. Det är ett län som
växer och utvecklas.
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arbetet för att skapa ett energieffektivt och transporteffektivt samhälle. Möjligheten att skapa närhet
till arbete och viktiga samhällsfunktioner begränsas av den spridda bebyggelsen samtidigt som den
ökande befolkningen bidrar till att skapa underlag
till förtätning och funktionsblandad bebyggelse34
på flera håll i länet. Förutsättningarna medför även
att länet står inför en stor utmaning i att minska
transportberoendet och övergå till förnybara alternativ i transportsektorn. Denna utmaning kräver en
långsiktig samhällsplanering där länets alla aktörer
har ett ansvar för att minska transportbehoven när
nya bostadsområden och verksamheter planeras.
Regional fysisk planering lyfts fram som avgörande
för den regionala utvecklingen i Sörmlandsstrategin. Region Sörmland har arbetat med att sätta en
strukturbild för att kunna genomföra Sörmlandsstrategin. Strukturbilden kommer, tillsammans
med tillhörande strategiska ställningstaganden, att
bidra till strategins mål och de prioriterade inriktningarna; växande arbetsmarknad och fungerande bostadsmarknad. Strukturbild Sörmland är på
remiss under våren 2020 och beräknas antas efter
sommaren.

Den höga andelen arbetspendling och den spridda
bebyggelsen i Södermanland innebär utmaningar i
33 SCB, 2019.
34 Funktionsblandad bebyggelse kan kort beskrivas som områden där bostäder, mötesplatser och verksamheter av olika slag inryms
inom samma områden i närhet till varandra. I områdena finns god tillgänglighet till service nära bostaden, vilket minskar behovet av
resor till andra områden. Det minskade behovet att färdas med bil eller andra transportmedel bidrar till mindre klimatpåverkan och
ger god påverkan på människors hälsa genom ökad fysisk aktivitet i vardagen.
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Insatsområden

För Samhällsplanering har följande insatsområden
valts ut:
• Klimat- och energifrågan integreras i
planeringen
• Planering för hållbar bebyggelse och
infrastruktur
Klimat- och energifrågan integreras i
planeringen

Bebyggelse och infrastruktur förändras långsamt,
vilket gör att dagens beslut ger långsiktiga konsekvenser. Att förändringen går långsamt medför att
det tar tid för planeringen att få genomslag i den
byggda miljön. Åtgärder för att integrera energioch klimataspekter tidigt i planeringen är därför
angelägna då det påverkar förutsättningarna att
leva upp till länets koldioxidbudget, samt för att nå
klimat- och energipolitiska målsättningar till 2045.
Rörlighet över kommun- och länsgränser, tillsammans med andra gränsöverskridande frågor, till exempel infrastruktur, energi-, och effektförsörjning,
ställer krav på mellankommunal, regional och nationell samverkan. Kommunerna ansvarar för planläggning av mark och vatten och är därmed nyckelaktörer i arbetet med en samhällsplanering för en
hållbar utveckling. Regionens roll är att vara länets
centrala aktör för regional fysisk planering. Genom
arbetet med Strukturbild Sörmland skapas samordning mellan fysisk planering, infrastruktur och
kollektivtrafik, samt syftar till att få till stånd en gemensam målbild för regionen, kommunen och andra regionala och nationella aktörer, för långsiktigt
hållbara regionala strukturer. Dock är det fortsatt så
att kommunernas planmonopol kvarstår och är det
som leder arbetet på lokal nivå. Plan- och bygglagen
anger att hänsyn ska tas till klimataspekter vid den
kommunala planläggningen.
Vad behövs?

Avgörande för utvecklingen i länet är att regionala och lokala klimatmål tas fram och används som
utgångspunkt för samhällsplaneringen, för att åt-
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gärder ska kunna konsekvensbedömas ur klimatsynpunkt. Viktigt är också att goda exempel på
mellankommunala möjligheter till synergier i klimat- respektive energiarbetet lyfts upp i länet.
Redan idag tar kommunernas översiktsplaner upp
hållbarhetsfrågor i varierande grad, men detta behöver utvecklas ytterligare. Sambandet mellan
översiktsplanerna och efterföljande planering inom
klimat och energifrågor behöver tydliggöras och
stärkas.
Viktigt är att planeringsunderlag för regional kraftförsörjnings och lokal energiproduktion tas fram i
länets kommuner. Dessa bör användas i planeringsprocesser och utvecklas vidare. Vidare behöver planeringsunderlag även tas fram för flöden av bio- och
restprodukter. Länets variation av landsbygd, stora
industrier och en spridd bebyggelse innebär att det
finns en geografisk närhet mellan olika näringar och
produktionsanläggningar vilket ger goda förutsättningar att skapa ett cirkulärt system där restprodukter från en näringsgren kan användas som insats i en
annan utan behov av långväga transporter.
Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används
som utgångspunkt för samhällsplaneringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad bebyggelse.
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Planering för hållbar bebyggelse och
infrastruktur

Att förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad
bebyggelse på gång och cykelavstånd är viktiga inriktningar vid planeringen av ett transporteffektivt
samhälle. Vikten av denna inriktning ska dock ses
i relation till att planera för en god tillgänglighet till
olika kollektivtrafiklösningar i landsbygdens servicenoder, vilket är en särskild utmaning i länet.
Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för produktion av förnybar energi- och livsmedelsförsörjning till länets befolkning. Det är därför viktigt att
även dessa aspekter vägs in i samhällsplaneringen,
inte minst i Södermanland där landsbygden täcker
en stor del av länets yta.
I planeringsprocessen behöver grön infrastruktur
ges utrymme. Att skapa och bevara gröna miljöer
bidrar till ökat upptag av koldioxid, försörjningsmöjligheter och hälsofrämjande aspekter sett till
vikten av att också klimatanpassa våra städer. Med
ett varmare klimat följer fler och mer intensiva värmeböljor och då är grönområden i städerna livsviktiga för att skapa svalka och återhämtning.
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Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används
som utgångspunkt för samhällsplaneringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad bebyggelse.

Läs vidare
• Energihushållning och klimatpåverkan i
översiktsplanen – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2020)
• Regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Södermanlands län –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland
(2018)
• Hållbar utveckling genom fysisk planering
– Boverket (2017)
• Södermanlands regionala handlingsplan
för klimatanpassning – Länsstyrelsen i
Södermanlands län (2014)

Vad behövs?

Alla aktörer i länet behöver verka för ett transporteffektivt samhälle, speciellt länets kommuner som
har planeringsansvaret. För att kunna planera för en
hållbar bebyggelse och infrastruktur i länet behövs
uppdaterade kunskaps- och planeringsunderlag,
liksom goda exempel. Detta för att skapa cirkulära system mellan olika näringar och produktionsanläggningar i länet och öka energieffektiviteten i
fysisk planering. Underlagen behöver också visa på
energi- och klimataspekter kring resande och transporter, att använda exempelvis i samband med uppstarten av åtgärdsvalsstudier för infrastruktur.
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Fokusområde: Hållbara energisystem

Här är vi 2045
Länet är klimatneutralt och bidrar till det nationella behovet av biogas. Lokala råvaror för produktion av bioenergi används och bidrar till uppvärmning av byggnader och omställningen av
transportsektorn. Vindkraften är utbyggd i länet. Solceller och solfångare är integrerade delar
av samhällsbyggnaden och bidrar till såväl den lokala energiförsörjningen som till det regionala
energisystemet. Restprodukter återanvänds och restvärme återförs till fjärrvärmenäten.
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Varför är området viktigt?

Användning av fossil energi är den största källan
till utsläpp av växthusgaser och har direkt koppling
till hur den globala medeltemperaturen utvecklas.
Jämfört med övriga EU-länder har Sverige idag en
relativt stor andel energi från förnybara källor. Däremot har län och regioner olika förutsättningar att
producera förnybar energi. För att nå de klimatpolitiska målsättningarna är det därför viktigt att varje
län, och region arbetar för att optimera sina möjligheter att producera förnybar energi. En ökad produktion av förnybar el i Sverige kan även bidra till
att ersätta elproduktion baserad på fossila bränslen
utanför Sveriges gränser genom det gemensamma
elnätet i Europa.
Vi har inte obegränsat med energi att använda och
den energi vi använder måste vara hållbart framställd. Att vi måste öka mängden energi från förnybara källor för att begränsa klimatförändringarna är
ofrånkomligt, men samtidigt har dagens energisystem begränsningar. El är en särskilt värdefull form
av energi då den kan användas för att ersätta fossila
bränslen, men med ett större elbehov följer också
risk för effektbrist. Därför måste all energi användas på ett förnuftigt sätt. Vi måste också värna våra
ekosystem och skydda den biologiska mångfald som
finns i vår närmiljö, och i världen i stort. Samhället
behöver därför resurshålla med energin, i lokala och
cirkulära system där restprodukter och restvärme
tas tillvara på ett smart sätt.
I den cirkulära ekonomin bör vi både sträva efter att
minska flödena av energi och att optimera användningen av energi. En minskad energianvändning bidrar utöver Begränsad klimatpåverkan också positivt till övriga miljökvalitetsmål. Genom att minska
mängden energi vi använder minskar vi också den
negativa påverkan på miljön, som uppstår då vi exempelvis avverkar skog för biobränsle, en aktivitet
som påverkar miljökvalitetsmålen Levande skogar
och Ett rikt växt- och djurliv.

35
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Lokal och diversifierad energiproduktion har
många positiva effekter såsom närproducerad el,
värme och drivmedel, ökad försörjningstrygghet
och minskad känslighet för omvärldsförändringar.
Att stärka lokal energiförsörjning kan också synliggöra elen som lokal resurs, och visa på hur viktigt
det är att hushålla med de resurser som produceras
i vårt närområde. I ett regionalt perspektiv ger förnybar energiproduktion också nyttor i form av sysselsättning och affärsmöjligheter, exempelvis inom
jord- och skogsbruket, samt företag och industrier.
En cirkulär ekonomi handlar inte bara om
materialflöde utan även om det flöde av
energi vi människor, och samhället i stort, är
en del av och beroende av.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Ökad produktion och användning av förnybar energi från sol, vind och bioråvara är centralt för att
Södermanlands ska vara klimatneutralt år 2045,
och än viktigare om länet ska kunna leva upp till
dess regionala koldioxidbudget. I dagsläget kommer
enbart en begränsad andel av använd energi i länet
från förnybar lokal produktion.
Ungefär hälften av energin i Södermanland kommer
idag från fossila bränslen som olja, kol, koks och
gasol (54 procent).35 Denna fossila energi används
övervägande inom industri och transport i länet.
Andelen el utgör en fjärdedel av energin i länet och
av denna är endast 13 procent producerad inom länet, resterande är tillförd el.36 Den lokalproducerade
elen består till 8 procent av vind, sol och vatten.37
Övrig el produceras i länets kraftvärmeverk som i
huvudsak använder biobränsle som insatsvara.
År 2015 tog aktörer inom energi och klimat i länet
fram åtgärden ”kartläggning av potentialer för tillförsel av förnybar energi i Södermanland” till Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2015–2020.38

WSP, 2019
WSP, 2019
WSP, 2019.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2016.
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Den senaste uppföljningen av åtgärdsprogrammet
(2019) visar att det som utretts är bioenergi- samt
spillvärmepotential. Kvar att utreda är potential för
sol- och vindkraft.
Vindkraftsutvecklingen i länet går långsamt. Till
stor del beror detta på intressekonflikter såsom militära riksintressen i området samt länets natur- och
kulturvärden. Även biogasproduktionen i länet går
långsamt men det finns god potential för ökad lokal
produktion framöver. I dagsläget produceras biogas
vid sju anläggningar – fyra reningsverk samt en
samrötningsanläggning, och uppsamling av deponigas sker vid två deponier. Totalt produceras runt
47 GWh i länet.39 För att snabbt öka produktionen
av biogas behövs tydliga politiska riktlinjer och
ekonomiska incitament skapas.
Till skillnad från den långsamma utvecklingen för
vindkraft och biogas går solcellsutvecklingen i länet
i ett högt tempo. I slutet av 2017 gav installerade
solelanläggningar en sammanlagd effekt på 14 145
kW vilket i genomsnitt är 50 watt per person. Detta
motsvarar en ökning med 85 procent sedan föregående år.40
Vattenkraften i länet produceras från drygt 20 mindre vattenkraftverk, som tillsammans ger ungefär 14
GWh per år.41 I nuläget ligger fokus på att effektivisera befintliga vattenkraftverk, för att ge möjlig ökning i produktionen, vilket oftast genomförs i samband med att turbinen är uttjänt och en ny sätts in.42

Insatsområden

För Hållbara energisystem har följande två insatsområden valts ut:
• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten
Förnybar energi

Även om utbyggnaden av vindkraften för närvarande går långsamt, har den en stor teoretisk potential
som förnyelsebar energikälla i länet. Möjligheten
39
40
41
42
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att öka utbyggnadstakten har förbättrats i och med
att kommunala planeringsunderlag för vindkraft tagits fram.
Solvärme och solceller utgör en betydelsefull del i
ett hållbart energisystem. Med hjälp av investeringsbidrag för solceller har utbyggnaden i länet ökat. På
senare år har investeringskostnaden per installerad
kW minskat, vilket ökar förutsättningarna ytterligare för en utökad installation av solceller. Intresset
för solenergiinstallationer från länets lantbruksföretagare är stort. Potentialen för ökad utbyggnad
av solenergiinstallationer i Södermanland bedöms
därför utifrån dessa faktorer som god.
I Södermanland finns en god tillgång på bioråvaror som möjliggör lokal produktion av energi och
drivmedel. Tillgång till råvaror i form av restprodukter från jordbruket, gödsel samt organiskt avfall
från hushåll, offentlig sektor och industrier medför
en god potential för lokal produktion av biogas. Länet har en stor potential att producera betydligt mer
biomassa till biodrivmedel än vad som görs idag.
I länets regionala plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, konstateras att 1
100 GWh biodrivmedel skulle kunna produceras i
länet, 500 GWh av dem i form av biogas. Detta kan
jämföras med 2018-års produktionsnivå på 50 GWh
biogas. Lokal biogasproduktion bidrar till en cirkulär ekonomi genom att restprodukter tillvaratas, och
att näringsämnen sedan i ett andra steg kan återföras till jordbruksmarken genom den biogödsel som
bildas i rötningsprocessen. Ett ökat tillvaratagande
av bioenergiråvarorna från jordbruket bidrar också
till företagsutveckling på landsbygden.
I Södermanland finns även god tillgång på biobränsle från skogen tack vare ett stort virkesförråd
och god produktionsförmåga i marken. Redan idag
utnyttjas en stor del av hyggesresterna från skogen.
Uttag av biobränsle är en viktig del i skogsbrukets
bidrag till att minska växthusgasutsläppen, men för
att uttaget ska vara uthålligt behöver näringsbalansen regleras, exempelvis genom askåterföring. Det

Energigas Sverige, 2018.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
WSP, 2019.
1 januari 2019 gjordes ändringar i Miljöbalken vilka syftar till att alla elproducerande vattenkraftverk ska uppnå moderna miljövillkor, bland annat för att minska belastningen på miljön. Genom denna lagändring tillkom en nationell plan för omprövning av vattenkraften, som i stort ger alla vattenkraftverk en turordning för att ompröva sina villkor, detta för att alla elproducerande vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor till senast 2040.
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finns en potential att öka uttaget av biobränsle från
skogen genom att till exempel nyttja stubbar. Idag
görs det i väldigt liten utsträckning och mer kunskap behövs kring vilka effekter ett sådant uttag
kan ge.
Vad behövs?

För att ytterligare främja produktionen av förnybar energi i länet behöver potentialen för sol- och
vindkraft utredas närmare och sammanställas i ett
kunskapsunderlag. Vidare behövs olika typer av underlag för att hitta lämpliga platser för vindkraftsutbyggnad, detta behöver göras mer beröda aktörer
från lokal, regional och nationell nivå för att undvika målkonflikter. Viktigt är också att utreda tillgång till restprodukter från jordbruk, gödsel samt
organiskt avfall från hushåll, offentlig sektor och
industrier med mera för att tillvarata restvärme och
öka produktionen av bioenergi. Mer om detta finns
i Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon – Södermanland.
Generellt behöver andelen använd förnybar energi i
länet öka. Det finns stor potential i att öka andelen
förnybar el och värme till hushåll och fastigheter
bland annat genom att installera solceller. Framöver behövs även ett fokus på att öka mängden lokalt
producerad förnybar el, men i nuläget finns hinder
för att sälja egenproducerad el till elnätet beroende
på nätets kapacitetsbrist i regionen.
Utöver att främja produktion av förnybar energi,
behöver vi också sträva mot en beteendeförändring
i hur vi använder oss av energi. Energifrågor behöver bli en integrerad del i utbildningsverksamhet,
såsom i förskolan och grundskolan, för att skapa en
beteendeförändring i samhället.
Vad behövs?
• Fler specifika planeringsunderlag för olika
förnybara energislag.
• Öka produktionen av förnybar energi.
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Ökad kapacitet i elnäten

Elförsörjning och kapacitetsbrist

Som beskrivits i kapitlet ”Kapacitetsbrist i elnäten”
råder det idag brist på effekt i elnäten i Södermanland. Södermanland har dessutom ett underskott på
el vilket gör länet beroende av transport av el från
andra delar av landet.
Problematiken med kapacitetsbrist hindrar i dagsläget att egenproducerad el kan säljas ut till nätet,
det försvårar också företagsetableringar och kan
begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Anledningarna till kapacitetsbristen i länet
är flera; urbanisering, befolkningsökning, digitalisering samt elektrifiering av transporter.
Ytterligare en förklaring till kapacitetsbristen är
att energisystemet alltmer går mot ett distribuerat
system bestående av många producenter. Vårt elsystem förändras, från ett centraliserat system med
få geografiskt koncentrerade elproducenter, till ett
distribuerat system med många producenter som
sätter upp solpaneler och mindre vindkraftsbyggen.
Utbyggnaden av sol- och vindenergi innebär att energiproduktionen blir alltmer årstidsbunden. Under
året varierar både produktionsmöjligheterna och
behovet av el. Kapacitetsbristen behöver pareras
och länet behöver i högre grad styra om elanvändningen.
Effektbrist
Effektbrist är, till skillnad från elenergibrist,
en momentan brist på el. Det uppstår om det
inte är balans mellan produktion/import och
användning under något tillfälle. En situation
med effektbrist är nationellt omfattande,
då det är den nationella balansen mellan
produktion och konsumtion som har
påverkats. Källa: Kraftförsörjning inom östra
Mellansverige (2020)

35

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

Kapacitetsbrist
Kapacitetsbrist förväxlas ofta med
effektbrist, vilket är två vitt skilda begrepp.
Kapacitetsbrist uppstår då elnätets
fysikaliska egenskaper begränsar
nätets överföringsförmåga. Elnätet är
designat utifrån, vid byggnadstillfället,
givna parametrar för att leverera önskad
strömstyrka och spänning till konsumenter.
Elnätets konstruktion begränsar vilken
effekt som kan levereras och hur mycket el
som nätet kan transportera. Kapacitetsbrist
uppstår då den efterfrågade effekten
överstiger den effekt som elnätet klarar av
att transportera. Källa: Kraftförsörjning inom
östra Mellansverige (2020)
Vad behövs?

För att öka kapaciteten i länets elnät behövs framåtsyftande energiförsörjningsplanering, som även
behandlar effektkapacitetsutmaningar. Länets lokala energiförsörjning behöver stärkas och elen behöver synliggöras som lokal resurs. Generellt krävs en
samverkan bland länets aktörer för att möta kapacitetsproblemen i elnätet. Det finns behov av tydligt
ansvarstagande, tydliga roller och samverkan kopplat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjningens samspel med samhällsplanering.
Utöver bättre planering och ökad samverkan krävs
teknikutveckling kring lagring och ekonomiska incitament för att reglera elanvändningen såväl över
dygnet som över året.
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Vad behövs?
• Tydligt ansvarstagande kopplat till
kapacitetsutmaningar och
kraftförsörjningens samspel med
samhällsplanering, exempelvis genom
energiförsörjningsplanering.
• Ökad samverkan mellan kommuner och
nätföretag i tidiga skeden krävs.

Läs vidare
• Kraftförsörjning inom östra Mellansverige Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
(2020)
• Regional plan för infrastruktur för förnybara
drivmedel och elfordon, remissversion
(2019)
• Energiläget 2018 – Södermanlands län
(2019)
• Vindkraft Öst Etapp IV – Energikontoret i
Mälardalen (2019)
• Energibalans Södermanland,
Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018)
Framtidsklimat i Södermanlands län enligt
RCP-scenarier –SMHI (2015)
• Bioenergi-potential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)
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Fokusområde: Byggnader

Här är vi 2045
Nära-nollhus är standard i nybebyggelse och stora energieffektiviseringar har gjorts i befintlig
bebyggelse. Byggnaderna är klimatsmarta vilket innebär att hela byggnadens livscykel tas i
beaktande för att begränsa klimatpåverkan. Solceller på byggnaderna är ett viktigt bidrag til det
regionala förnybara energisystemet.
Digitalisering bidrar till flexibilitet fastigheternas elsystemen och medborgarna är medvetna om
sin energianvändning. Offentliga verksamheter har en god bild av fastigheternas energianvändning och minskar den kontinuerligt.
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Varför är området viktigt?

Befolkningen ökar och det finns ett särskilt stort behov av nya bostäder. En utmaning är att bygga och
renovera hållbart och klimatsmart samtidigt som
bygg- och renoveringskostnader ska vara rimliga ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Val av material,
utformning och energiprestanda har stor betydelse
för en byggnads klimatpåverkan. Byggnaders förhållandevis långa livslängd innebär att de val vi gör
idag kommer att påverka vårt utsläppsutrymme,
och möjligheterna att nå energi- och klimatpolitiska
målsättningar till 2045.
Bostäder och lokaler står för en betydande del av
den totala energianvändningen i Sverige, men fossila bränslen för uppvärmning har idag till stor del
fasats ut inom bostäder och offentlig verksamhet.
Denna förändring står för den största minskningen
av utsläppen mellan 1990 och 2017 nationellt.43 Däremot finns mer att göra– befintliga byggnader behöver energieffektiviseras och energianvändningen
minska. Metoder och tekniker för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver
utvecklas för att kunna sänka energiförbrukningen
och samtidigt behålla kulturhistoriska värden.
Miljömålsberedningen har antagit som målscenario för bostadssektorn att energianvändningen ska
minska med 50 procent per bostadsyta till år 2050
jämfört med 1995, och att användning av fossila
bränslen huvudsakligen ska fasas ut före 2020.44
Byggnaders energianvändning och koldioxidutsläpp
ska minska enligt de klimat- och miljömål som EU
har ställt. I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader år 2020
ska vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har
lämnat förslag på vad nära-nollenergibyggnader ska
innebära för Sverige, dessa skärpta krav kommer att
börja gälla 2020.
Lagen om klimatdeklaration för byggnader som
träder i kraft den 1 januari 2022 är ett steg i sta43 SCB, 2019
44 Miljömålsberedningen, 2016.
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tens styrning mot en minskad klimatpåverkan från
byggnader vid uppförande.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Hushåll är den tredje största energianvändaren i länet efter industri och transporter, som syns i figur
d. Energianvändningen i tätorterna kommer oftast
från förnybara källor, men det finns fortfarande bostäder och övriga lokaler som är beroende av fossila
energikällor. Oljepannor till uppvärmning är dessvärre fortfarande relativt vanligt i bostadssektorn
och att byta ut dessa till biopannor bör vara ett prioriterat område att satsa på för en övergång till en
koldioxidsnål ekonomi. Utöver biopannor är fjärrvärme, bergvärme eller el en lösning.
Med hjälp av nyckeltalet specifik energianvändning
för uppvärmning (kWh/m2) kan man få en indikation på energieffektiviseringstakten för bostadssektorn. I Södermanland har detta nyckeltal minskat
med 28, 9 respektive 19 procent under perioden
2001–2016 för kategorierna småhus, flerbostadshus
och lokaler. I Södermanland låg nyckeltalet över det
nationella genomsnittet för samtliga kategorier (se
Energiläget 2018 för detaljer).
I Södermanland ökar antalet nya bostäder med
knappt 0,5 procent per år. Vid nybyggnation finns
stora möjligheter att påverka byggnadens klimatpåverkan. Materialval, höjd på byggnaden (antalet
våningar) och byggnadens konstruktion är några
aspekter som är avgörande. En livscykelanalys av
byggnaden och byggprocessen kan vara vägledande
för att nå länets vision.
En stor del av de kommunala fastighetsbestånden
byggdes åren 1950–1980 och är idag i behov av
omfattande renoveringar. Vid ombyggnation finns
stora förutsättningar att påverka en byggnads framtida energibehov, sett till energieffektivisering och
energikonvertering för att nå länets vision nära-noll
bebyggelse och ökad digitalisering i fastigheter.
I länet byggs för närvarande begränsat med lågenergi- och passivhus vilket tyder på att kunskapen
om, samt intresset och incitamenten för att bygga

									

energieffektivt behöver öka. Erfarenheter både nationellt och internationellt visar att energieffektivt
byggande mer handlar om kompetens och incitament snarare än om högre byggkostnader. För att nå
länets vision behövs incitament, politiska såväl som
ekonomiska, för att stimulera byggnation av lågenergi- och passivhus.

Insatsområden

För Byggnader har följande tre insatsområden valts
ut:
• Energi-konvertering och effektivisering av
befintliga byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall
Energikonvertering och effektivisering av
befintliga byggnader

Byggnaders energiprestanda är en central del för
att visa på byggnadens energianvändning och hur
den kan effektiviseras. System för smart styrning,
utfasning av oljepannor och fossil energi till byte
till exempelvis värmepumpar eller anslutning till
fjärrvärmesystem är avhängigt för byggnadens klimatpåverkan.
I hyres- och bostadsrätter finns en utmaning i att
öka kunskapen och motivera fastighetsägare. Ökad
kunskap om möjliga energieffektiviseringsåtgärder,
och stöd och rådgivning till styrelser och beslutsfattare skapar förutsättningar för en ökad energieffektiviseringstakt i befintlig bebyggelse. De kommunala energi- och klimatrådgivarna har här en viktig
funktion i rådgivning gentemot såväl fastighetsägare som privatpersoner.
Vad behövs?

Byggnader kan utöver att energieffektiviseras också
bidra till energiomställningen. Fossila energikällor
behöver fasas ut och beroendet av el för uppvärmning behöver minska till förmån för mer hållbara
alternativ som tillexempel fjärrvärme och solpaneler. Byggnaders energiprestanda behöver följas upp
och energianvändningen visualiseras, för att med-
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vetandegöra och öka kunskapen hos användaren.
Offentliga byggnader bör användas som föredöme
för energieffektivisering och förnyelsebar energianvändning. Digitalisering och smart styrning bör
främjas i alla befintliga byggnader.
Vad behövs?
• Utfasning av fossila uppvärmning såsom
oljepannor.
• Fler energieffektiviserande åtgärder i
befintlig bebyggelse.
Klimatsmart nybyggnation

För att få en överblick över byggnaders klimatpåverkan behövs ett livscykelperspektiv.45 Val av
byggmaterial och själva byggprocessen har en betydande inverkan på byggnadens totala klimatpåverkan. Byggnader behöver således inte enbart
vara energisnåla utan även klimatsmarta. Genom
att minska användningen av cement, som i tillverkningsprocessen har mycket höga utsläpp, och öka
användningen av trä vid byggande kan byggnadernas klimatpåverkan minska betydligt. Möjlighet till
återbruk av byggmaterial kan också innebära en
stor minskning av klimatpåverkan i byggprocessen.
Vid utformningen av nya byggnader bör möjligheter att integrera solceller och andra alternativ för
förnybar elproduktion tillvaratas. Energimätning i
nybyggnation behöver utvecklas framöver för att på
ett enkelt visuellt sätt kunna följa byggnadens energiproduktion och användning. Visualisering fungerar också som incitament för ett ändrat beteende.
Att se energieffektiviseringsåtgärder i ett helhetsperspektiv är viktigt för att optimera resultat och
effektiviseringstakt. I fastighetssektorn har investeringar som regel avsevärt längre livslängd än många
andra branscher vilket gör det mer företags- och
samhällsekonomiskt att frångå korta återbetalningstider till förmån för ett livscykelperspektiv.

45 Livscykelperspektiv innebär att analysera hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via
tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
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Vad behövs?

För att säkra klimatsmart nybyggnation i länet behövs byggandet av nära nollbyggnader och lågenergibyggnader främjas, bland annat genom kunskapshöjande insatser för fastighetsägare och aktörer
som är involverade i byggprocessen. Vidare behövs
ytterligare kunskapsunderlag om träbyggnation tas
fram och spridas, för att öka intresse, kompetens
och incitament för att bygga klimatsmart och ur ett
livscykelperspektiv. Decentraliserad elproduktion,
smart styrning i byggnader samt energimätning
i nybyggnation behövs. Detta för att enkelt kunna
följa byggnaders energiproduktion och användning
för att öka kunskapen hos användaren. Solceller och
andra alternativ för förnybar elproduktion måste integreras vid utformning av nya byggnader.
Vad behövs?
• Främja nära nollbyggnader.
• Kunskapsunderlag om träbyggnation.
• Digitalisering och smart styrning för
optimerad energianvändning.
Minskat byggavfall

Utöver materialval, energi-konvertering och effektivisering, behövs också ett cirkulärt och resurssnålt
tankesätt i byggprocessen. Klimatpåverkan från
byggprocessen och hantering av avfall från byggsektorn är betydande, och kunskapen och insikten
om detta bland byggbranschens aktörer behöver generellt bli bättre.46
Hur avfall ska hanteras styrs genom ett EU-direktiv som är antaget i svenska miljöbalken. Direktivet kallas avfallstrappan eller avfallshierarkin och
består av stegen minimera (förebygg byggavfall
genom noggranna beställningar), återanvända,
återvinna, energiåtervinning och deponera på avfallsanläggning. Ett av Naturvårdsverkets etappmål
är att insatser ska vidtas så att förberedandet för
återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.47
46 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014
47 Naturvårdsverket, 2019.
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Vad behövs?

För att byggavfallet ska minska i länet behövs mer
kunskap och samverkan. Ett exempel är kunskapshöjande insatser för fastighetsägare och aktörer
som är involverade i byggprocessen. På så sätt kan
vi främja en god avfallshantering av byggavfall, genom att förebygga avfall, förbereda för återanvändning, förbereda materialåtervinning, samt förbereda för energiåtervinning.
Vad behövs?
• Kunskapshöjande insatser för fastighetsägare och aktörer som är involverade i
byggprocessen.

Läs vidare
• Vägledning om LCA för byggnader –
Boverket (2019)
• Lag (2014:267) om energimätning i
byggnader – Sveriges riksdag
• Klimatpåverkan från byggprocessen –
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
(2014)
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Fokusområde: Företag och industrier

Här är vi 2045
Södermanlands företag och industrier är klimatneutrala och arbetar aktivt med energifrågan.
Energin används effektivt, på rätt sätt och på rätt ställe.
Förnybara alternativ och ny teknik används inom produktions- och stödprocesser samt i företagens transporter. Näringslivet präglas av en cirkulär ekonomi med återanvändning, återvinning av
material och tillvaratagande av energi.
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Varför är området viktigt?

Företags- och industrisektorns produktion har idag
stor klimatpåverkan till följd av dess stora energianvändning och fossilberoende. För att nå riksdagens
mål om ett klimatneutralt samhälle till 2045 behöver företag och industrier minska utsläppen och minimera sitt energibehov. Detta kan uppnås genom
övergång till förnybara energikällor, att energieffektivisera, ta till sig ny teknik och utveckla nya
produktionssätt, samt ett aktivt deltagande i utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. En förflyttning
till ett mer hållbart och cirkulärt företagande skapar
en högre resurseffektivitet och ett minskat avfallsflöde, vilket bidrar till en minskning av negativa
utsläpp, samtidigt som nya möjligheter till tillväxt
skapas inom regionen.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Södermanlands näringsliv består av en mängd små
och få stora företag. Produktion och tillverkning
står för den största delen, och domineras av tung
fordons- och stålindustri. Även byggindustrin är en
betydande bransch i länet. Industri- och byggverksamheter stod 2016 för 59 procent av länets utsläpp
av växthusgaser48, och samma år för 46 procent av
den totala energianvändningen.49
En stor del av energianvändningen i länet kan härledas till stålindustrin och företaget SSAB, beläget i
Oxelösund. Dagens teknik för framställning av stål
kräver stora mängder kol och koks, vilket gör SSAB
till Södermanlands enskilt största utsläppare av koldioxid. Företaget är dock ett regionalt exempel på
utveckling av ny teknik, genom projektet HYBRIT.
Projektet innebär en utfasning av kol och koks och
en övergång till vätgas för att uppnå en fossilfri stålproduktion.
Det finns ett ökande intresse bland verksamheterna
inom länet för hållbart företagande och cirkulära affärsmodeller. I dessa affärsmodeller sker hantering
och användningen av resurser, så väl materiella som
energi, mer effektivt och en högre affärsnytta ska48
49
50
51
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pas därmed. En effekt av sådana affärsmodeller är
ofta minskad klimatpåverkan.

Insatsområden

För Företag och industrier har följande två
insatsområden valts ut:
• Förnybar energi
• Energieffektivisering
Förnybar energi

Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att i
första hand använda förnybara energikällor.
Idag är endast 17 procent av den producerade elen i
länet förnybar, varför länets produktion av el, värme och förnybara bränslen behöver öka. Företag och
industrier har stora möjligheter att bidra till ökad
produktion, samtidigt som man skapar lönsamhet
för sin verksamhet. Genom att välja lokalproducerad energi kan företag bidra till regional utveckling.
Andelen förnybar energianvändning i länets näringsliv varierar, beroende på typ av företag och industri. För industri- och byggverksamheter i länet är
andelen idag endast runt 15%.50 För övriga tjänster
ligger siffran runt 70%.51
Vad behövs?

För att öka andelen förnybar energi i länet behövs
fler informationsinsatser och utökad rådgivning till
länets företag. Andelen egenproducerad förnybar
energi behöver öka, och generellt en ökad användning av förnybar energi. Framförallt behöver användningen av förnybar energi inom produktionsoch stödprocesser samt i företagets transporter öka.
Oljepannor behöver bytas ut mot förnybara alternativ.
Vad behövs?
• Öka andelen förnybar energi i länet.
• Ökad energirådgivning.
• Ökad förnybar energi inom industri och
transporter.
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Energieffektivisering

Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att
hushålla med råvaror och energi. En effektivare
användning av energi är också en av förutsättningarna för att Södermanland 2045 ska nå målet om
netto-nollutsläpp av växthusgaser, detta eftersom
tillgången på biobränslen och förnybar energi i länet i dagsläget är begränsad.
En förutsättning för att fortlöpande hitta och genomföra energieffektiviserande åtgärder är ett strukturerat energiarbete. Ett första steg är att genomföra
en energikartläggning som visar vilka möjligheter
som finns. I Södermanland är företagandet viktigt
och potentialen för energieffektivisering stor. Alla
företag kan bidra genom att effektivisera sin energianvändning för stödprocesser som uppvärmning,

E T T K LI M AT N EU T R A LT SÖ D ER M A N L A N D 2045

Syftet med energiledning är att
få bättre kunskaper om den egna
energianvändningen, till exempel genom att
göra en energikartläggning. Därmed ges
möjlighet att planera för energieffektivisering
och eventuell egenproduktion av energi.

ventilation och belysning. Störst potential finns
dock inom industriverksamheter, där även energianvändningen inom produktionen kan effektiviseras. Energieffektivisering ger, när det genomförs på
ett strukturerat och systematiskt sätt, ökad konkurrenskraft för det enskilda företaget och bidrar till
näringslivets utveckling i länet i stort. En utmaning
är dock att hitta drivkrafter för energieffektiviseringsåtgärder även i de mindre företagen.
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Vad behövs?
För att öka energieffektiviseringstakten behövs,
som nämnts, ett systematiskt och strukturerat energiarbete i företagen i länet. Många verksamheter
har potential för ett ökat restvärmeutnyttjande. Alla
företag i Södermanland behöver i större utsträckning uppmärksamma energiledning¬ och systematiskt arbeta med detta – det vill säga mäta, planera,
åtgärda och följa upp sin energianvändning.

Ett systematiskt och cirkulärt energiarbete innebär
bland annat ett ökat tillvaratagande av restvärme,
exempelvis vid elproduktion av biobränsle, för uppvärmningsändamål i lokalsamhället. Genom att
skicka ut industriell restvärme på fjärrvärmenätet
kan biobränsle som eldas i kraftvärmeverken frigöras och användas för att ersätta fossila bränslen i
andra delar av samhället. Generellt behöver samverkan mellan olika verksamheter öka, för att optimera
användningen av el och värme. En ökad industriell
symbios kan, utöver minskad energiförbrukning,
även innebära minskat behov av råmaterial och avfallshantering.
I dagsläget finns ett behov av utvecklat stöd och
vägledning till företag, för att i större omfattning
realisera den energieffektiviseringspotential som
finns. Idag finns stöd att få från Energikontoret
Mälardalen och från kommunernas energi- och

44

R EM I S SV ERS I O N

klimatrådgivare, men detta stöd behöver stärkas.
Sammantaget behövs fler stöd- och rådgivningsinsatser till länets små och medelstora företag, både
uppsökande och informationsspridande. Det är även
viktigt att mervärden av energieffektivisering lyfts
fram, såsom ökad lönsamhet och konkurrenskraft
för företagen och länet i stort.
Ökad kunskap om energieffektivisering behövs
även bland kommunernas miljöinspektörer och
länsstyrelsens miljöskyddshandläggare för att integrera ordinarie tillsyn med energitillsyn.
Vad behövs?
• Uppmärksamma energiledning.
• Ökat tillvaratagande av restvärme.
• Kunskap om energieffektivisering behövs
även bland kommunernas miljöinspektörer
och länsstyrelsens miljöskyddshandläggare.

Läs vidare
• Pågående energiprojekt för företag i länet
– Energikontoret i Mälardalen (2020)HYBRIT
– fossilfri stålproduktion — Jernkontoret
(2020)
• Energibalans Södermanland,
Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018)
• Bioenergi-potential i Södermanland –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)
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Fokusområde: Jord- och skogsbruk

Här är vi 2045
Södermanland har ett klimatneutralt och cirkulärt jord- och skogsbruk som minimerat utsläppen
av växthusgaser i den egna produktionen. Gårdarnas resurser utnyttjas effektivt med små förluster i produktionen. Jord- och skogsbruksmarker fungerar som en viktig kolsänka för de kvarvarande växthusgasutsläppen. Länet har ett skogsbruk som mött klimatets förändringar utifrån den
sörmländska skogens förutsättningar.
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Varför är området viktigt?

av växthusgaser är därför att återställa dikade torvmarker till våtmark.

Jordbruket har en nyckelposition i omställningen
till ett hållbart samhälle, och bidrar bland annat
genom lokal livsmedelsproduktion och ersättning
av fossila bränslen med förnybara. Jordbruksmark
kan också binda koldioxid. Samtidigt är jordbrukssektorn den största enskilda källan till utsläpp av
lustgas och metan, som är kraftiga växthusgaser.52
Utsläppen uppkommer i samband med markbearbetning, djurhållning och gödsling. Jordbruket genererar också utsläpp av koldioxid som avges från
jordbruksmarken, men också från användning av
fossila bränslen till arbetsmaskiner, torkprocesser
och uppvärmning av byggnader.53 Jordbruket står
därmed för en inte obetydlig del av Sveriges totala
utsläpp av växthusgaser. Skulle jordbruksproduktionen i Sverige minska, krävs dock i stället ökad
import av livsmedel och därmed ökade utsläpp i det
exporterande landet.

Övriga utsläpp från skogen sker till följd av gödsling och dränering. Utsläpp uppstår även från kalhyggen och torvmarker som skapats till följd av
avverkning, samt från bränder som frigör koldioxid
till atmosfären.

Utsläpp och upptag av växthusgaser
i jordbruket

Utsläpp och upptag av växthusgaser
i skogsbruket

Svensk skog är en förnybar resurs och en stabil
kolsänka, så länge avverkningen understiger tillväxten. Det totala virkesförrådet i Sverige har fördubblats de senaste 100 åren54 och skogen binder kol
från koldioxid, till trädens tillväxt och till mineraljorden i markerna.55 Samtidigt kommer kolförråden
i levande träd och växter att stabiliseras i ett längre
tidsperspektiv, eftersom det inte får plats obegränsat med levande träd i en skog.56 Hur vi förhåller
oss till skogen framöver är därför avgörande för hur
klimatförändringarna utvecklas.

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland
Landsbygdslän med potential

En stor del av Södermanlands yta täcks av jordoch skogsbruksmark. Jord- och skogsbruket står
tillsammans för nästan 90 procent av markanvändningen i länet, och för drygt två procent av länets
energianvändning samt tio procent av länets utsläpp
av växthusgaser.59
Av länets befolkning bor hela 48 procent på landsbygden60, 61, och andelen ökar. Även sysselsättningen
på landsbygden ökar i stort, bland annat inom jordoch skogsbruk. I länet finns goda förutsättningar för
ökad produktion av livsmedel och bioråvaror.62, 63
Då mer än halva Södermanland är täckt av skog har
länet ett högre virkesförråd än genomsnittet i Sverige, och dessutom en bra tillväxt genom markens
goda produktionsförmåga.
Som lyfts ovan i rapporten är samverkan ett nyckelord när stora samhällsomställningar ska genomföras. Jord- och skogsnäringarna bedöms här vara
viktiga sektorer i arbetet med att samverka och växla upp arbetet.

De huvudsakliga utsläppen av växthusgaser från
skogen kommer från torvmarker, både i form av koldioxid, metan och lustgas, beroende på innehållet av
kväve och vattennivå57, samt från koldioxid som avges från döda träd och växter under förmultningsprocessen.58 De torvmarker som skapar utsläpp är
ofta dikade våtmarker. Ett sätt att minska utsläppen
52
53
54
55
56
57
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Naturvårdsverket 2018d.
Naturvårdsverket, 2018d.
Skogssverige, 2020.
Naturvårdsverket, 2018e; 2018f.
Naturvårdsverket, 2018g.
Naturvårdsverket, 2018e.

58 Kolet kan även tillföras marken och stanna kvar i mineraljorden beroende på hur processen utvecklas.
59 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
60 Landsbygd definieras som orter med färre än 10 000 invånare.
61 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2013.
62 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
63 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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Insatsområden

kad produktion utan genom kunskap om hållbar
markanvändning och åtgärder som minskar produktionens klimatpåverkan.

• Hållbart jordbruk64
• Hållbart skogsbruk65
• Ökad mängd biobaserad energi

Mer extremt väder med större variationer i nederbörd kommer att påverka förutsättningarna för
livsmedelsproduktion i Sverige under de närmaste
decennierna. I ett framtida förändrat klimat kommer de extrema naturhändelserna bli mer omfattande och frekventa.67 Detta innebär att vi behöver öka
vår förmåga att bedöma konsekvenser av översvämningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv
och hur konsekvenserna av extrema väderhändelser, som till exempel översvämningar och torka, ska
hanteras.

För Jord- och skogsbruk har följande tre insatsområden valts ut:

Hållbart jordbruk

Det pågår idag ett omfattande arbete i omställningen mot ett hållbart jordbruk. För ett klimatneutralt
jordbruk är det nödvändigt att de växthusgasutsläpp
som beskrivits ovan minskas genom olika åtgärder
där en generell resurseffektivisering, omställning
till fossilfria bränslen och anpassade odlingssystem
som minskar klimatpåverkan är viktiga delar. Jordbruket kan också tydligt bidra till att uppnå klimatneutralitet i samhället i stort genom produktion av
förnybara bränslen, som biobränslen och förnybar
el. Genom att åkermark används som kolsänka kan
ökningen av koldioxid i atmosfären begränsas till
förmån för ett ökat kolförråd i marken. Valet av odlingsmetod har stor betydelse för jordbruksmarkens
potential att fungera som kolsänka.66 Vidare är en
optimering av kvävetillförsel, effektivt markutnyttjande och att hålla jordbruksmarken dränerad av betydelse. Jordbrukare har också goda förutsättningar
att minska sina utsläpp genom olika energieffektiviseringsåtgärder.
Vid rötning av organiskt material kan biogödsel och
biogas tillvaratas. En ökad produktion av biogas i
länet skapar möjlighet att sluta kretslopp i den lokala livsmedelsproduktionen och även bidra till ett
minskat behov av mineralgödsel.
Lokal livsmedelsproduktion har betydelse för den
biologiska mångfalden och skapandet av lokala och
regionala kretslopp. Lokal produktion bidrar även
till ökad krisberedskap, minskar behovet av långväga transporter och bidrar till den lokala ekonomin
(mer om detta beskrivs i insatsområdet Produktion
och konsumtion). En begränsning av jordbrukets
klimatpåverkan bör således inte ske genom mins-

Vad behövs?

För att ställa om länets jordbruk och öka livsmedelsproduktionen behövs kompetensutveckling, rådgivning och investeringsstöd riktat till länets jordbrukare. Fortsatt tillämpad forskning, användning
av innovationer, ny teknik, alternativa metoder och
nya samverkansformer krävs för att tackla de utmaningar jordbruket står inför. Ökad livsmedelsproduktion leder till högre självförsörjningsgrad i länet
vilket är i linje med den regionala livsmedelsstrategin. Det är här viktigt att detta sker så effektivt
som möjligt såväl ur ett energiperspektiv som med
hänsyn till t.ex. användning av vatten.
Exempel på åtgärder som ökar markens kolinlagring är långliggande vallar och betesmarker, minskad jordbearbetning och medvetna val av växtföljder. Denna typ av åtgärder minskar också risken för
markpackning och ökar dräneringen. Andra möjligheter att öka markens kolinlagring är att anlägga
våtmarker på mullrik mark och utdikade torvmarker. På detta sätt återställer man viktiga naturområden och skyddar biologisk mångfald.
Vidare krävs att tillförseln av kväve i jordbruket
regleras för att minska lustgasavgången från jordbruksmarken, samt att stallgödsel lagras och sprids
med så små utsläpp som möjligt. Samtidigt bör steg

64 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar.
65 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar.
67 Exempelvis användning av biokol, långliggande vallar- och betesmarker, precisionsodling med mera.
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tas för att minska metanutsläppen från djurproduktionen och användningen av mineralgödsel.
Även är ett riktat arbete mot konsumenterna i regionen är viktigt för att tydliggöra konsumentens roll
i val av livsmedel, vilket utvecklas i fokusområdet
Produktion och konsumtion.
Vad behövs?
• Kompetensutveckling, rådgivning och
investeringsstöd riktat till länets j
ordbrukare.
• Ökad livsmedelsproduktion för högre
självförsörjningsgrad.
• Åtgärder som ökar markens kolinlagring.

utveckling pågår för att vidareförädla träprodukter
som kan ersätta mer energikrävande material, till
exempel inom byggsektorn.
De negativa effekterna av skogsbrukets utsläpp behöver minskas genom att skötselåtgärder utförs på
rätt sätt och anpassas efter skogsmarkens förutsättningar. För att långsiktigt bevara skogens förmåga
att leverera trädråvara och energi som kan ersätta
de fossila energikällorna krävs att den biologiska
mångfalden säkras. Ett hållbart skogsbruk innefattar även att länet ska vara rustat för kommande klimatförändringar. Ett varmare klimat innebär risk
för hårdare stormar och fler skogsbränder som kan
ödelägga stora skogsarealer.
Vad behövs?

Hållbart skogsbruk

Skogsbrukets markberedning och gödsling bidrar
till utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan bidrar
sådana åtgärder till upptag av växthusgaser i ett
längre perspektiv, via kolinlagringen i den växande skogen. Idag fungerar skogen i Södermanland
som en viktig kolsänka då tillväxten är högre än
avverkningen, vilket gör att mer kol binds än som
släpps ut. Skogen står också för en stor del förnybar
råvara sombland annat ersätter fossila bränslen och

För att uppnå ett hållbart skogsbruk i Södermanland
behövs ökad kunskap om hållbart skogsbruk, gällande avverkning och kolupptag, klimatanpassad
skogsskötsel och resiliens.68 Vikten av att sprida riskerna mellan olika skötselsystem och på fler trädslag behöver lyftas fram. Genetisk variation anpassar skogen till ett förändrat klimat. Det kan också
handla om aktiva val i beståndsvården som att gallra på rätt sätt och i rätt tid för att minska risken för
snöbrott, stormskador och rotröta.

68 Ekosystem med en rik biologisk mångfald har bättre förmåga att stå emot störningar, det vill säga de är mer resilienta. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem/
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Vad behövs?
• Ökad kunskap klimatanpassad
skogsskötsel.
Ökad mängd biobaserad energi

Som tidigare nämnts finns inom såväl länets jordbruk som skogsbruk stora möjligheter till ökad lokal
produktion av biobränslen. Detta bidrar till självförsörjningen för arbetsmaskiner och uppvärmning
samt till energibehovet i länet i stort. För ytterligare
fördjupning inom detta område hänvisas till fokusområdena Hållbara energisystem och Resande och
transporter.
Vad behövs?

För att öka mängden biobaserad energi i länets jordoch skogsbruk behöver potentialen för ökad produktion av biogas och biogödsel tillvaratas, i linje
med den drivmedelsstrategi som föreslås i Regional
plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och
elfordon - Södermanland. Kompetensutveckling,
rådgivning och investeringsstöd riktat till länets
lantbrukare behöver utökas. De ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna med att producera mer
bioenergi inom lantbruket måste lyftas fram, som
exempelvis minskat resurssvinn i gårdens kretslopp,
och ökad lokal och regional självförsörjningsgrad.
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Vad behövs?
• Ökad produktion av biogas.
• Tillvaratagande av biogödsel.
• Lyfta fördelarna med att producera mer
bioenergi.
• Kompetensutveckling rådgivning och
investeringsstöd riktat till länets
lantbrukare.

Läs vidare
• Regional plan för väginfrastruktur
förelfordon och förnybara drivmedel –
Södermanlands län remissversion (2019)
• Regional livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019–2030-Tillsammans
för en ökad livsmedelsproduktion! –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Handlingsplan 2019–2021. Regional
livsmedelsstrategi för Södermanlands län
2019–2021. (2019)
• Regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Södermanlands län –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Naturvårdsverkets statistik om utsläpp
och upptag av växthusgaser från
markanvändning (LULUCF) 1990–2017.
(2018)
• Strategi för smart specialisering i
Sörmland69 – Region Sörmland (2017)

69 Vikten av att utveckla ett hållbart jord- och skogsbruk är kopplat till Region Sörmlands uppdrag gällande s k smart specialisering.
I regionens strategi för Smart specialisering finns satsningen Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution.
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Fokusområde: Produktion och konsumtion

HÄR ÄR VI 2045
I Södermanland nyttjas de lokala resurserna och landsbygdens förmåga att producera livsmedel
och biodrivmedel, vilket bidrar till en ökad självförsörjningsgrad i länet. Matsvinnet är minimerat
och det matavfall som uppkommer samlas in och behandlas biologiskt så att växtnäring tillvaratas.
Materialflödena har i stor utsträckning blivit cirkulära. En övervägande del av de varor som
konsumeras utgörs av återvunnet material och återbruk är norm. Inom näringslivet finns ett fokus
på att sälja en funktion eller tjänst, snarare än en produkt. Länet verkar för att konsumtionens
klimatpåverkan minskar kontinuerligt.
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Varför är området viktigt?
Konsumtionsbaserade utsläpp

Målet ett klimatneutralt Södermanland 2045 är
i hög grad beroende av länets invånare. Vår konsumtion ger upphov till utsläpp av växthusgaser
både i Sverige och utomlands, eftersom en stor del
av det vi konsumerar produceras i andra länder. I
Figur h visas skillnaden mellan att enbart beräkna
utsläppen inom Sveriges gränser, produktionsbaserade utsläpp samt konsumtionsbaserade utsläpp. I
nuläget saknas nationella klimatmål som inkluderar konsumtionens klimatpåverkan. Däremot finns
hjälpmedel i form av indikatorer, som kan användas
för mätning och uppföljning avkonsumtionsbaserade utsläpp. För att få en realistisk bild av konsumtionens påverkan måste dessutom alla utsläpp under en
produkts hela livscykel beräknas, inklusive utsläpp
från tillverkning och transport.
År 2016 var Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp
runt 101 miljoner ton, i genomsnitt 10 ton per person.70
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Cirkulär ekonomi

Konsumtionsnivån i samhället är tätt sammankopplad med befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt,
vilka leder till ständigt ökande anspråk på jordens
resurser. För att motverka detta behöver ekonomin
anpassas till naturens begränsningar. En cirkulär
ekonomi innebär en mer effektiv användning av fysiska resurser och energi, vilket innebär att avfallsmängder minimeras samt att material och produkter
återanvänds i nya produktionsprocesser.
Genom att skapa ett kretslopp av resurser, produkter och tjänster uppkommer dessutom nya möjligheter till tillväxt i regionen.
Bioekonomi

En biobaserad ekonomi innebär en övergång från en
fossilbränslebaserad ekonomi till en mer resurseffektiv ekonomisk modell. I en bioekonomi produceras förnybara råvaror genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. En
cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar upp möjligheter för nya lösningar och affärsmodeller som
bidrar till att stimulera en hållbar regional utveckling.

Figur h. Figuren visar skillnaden mellan att beräkna utsläppen inom Sveriges gränser, så kallade
territoriella utsläpp, respektive konsumtionsbaserade utsläpp till följd av svensk konsumtion samt
produktionsbaserade utsläpp från svenska aktörer.71
70 Naturvårdsverket, 2018a; 2018b
71 Naturvårdsverket, 2018c
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Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Södermanlands goda förutsättningar för livsmedelsproduktion går hand i hand med ett stort intresse
för lokalproducerad mat i länet. Intresset har bland
annat tagits tillvara genom projektet Stolt mat. Stolt
mat är numera en vägledning för konsumenter, som
producenter kan använda sig av.72 Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 43 procent av de kommunala inköpen jämfört med ett nationellt snitt på 38
procent.73 Samtliga kommuner samlar även in matavfall till biogasproduktion.
Generellt kan länets system bli mer cirkulära och
självförsörjningsgraden högre genom lokala insatser. För att ett cirkulärt samhälle ska växa fram behövs ett större fokus på tjänster istället för produkter och att dela, återanvända och reparera istället
för att köpa nytt. Genom att skapa nya produkter av
återvunnet material minskar behovet av nytillverkning. I länet finns ett föregångsexempel för möjligheterna till återbruk i ReTuna Återbruksgalleria i
Eskilstuna.
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för
att styra länets och kommunernas klimatpåverkan i
hållbar riktning. Enligt Upphandlingsmyndigheten
görs 18 000 upphandlingar varje år till ett värde av
706 miljarder kronor74. Genom tydliga miljökrav i
upphandlingarna kan miljö- och klimatpåverkan
minskas i både produktion- och konsumtionsled.
Sammantaget finns goda förutsättningar för att
skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i länet, och
bygga en grund för företag, organisationer och konsumenter att göra medvetna val.

Insatsområden

För Produktion och konsumtion har följande två
insatsområden valts ut:
• Cirkulär biobaserad ekonomi
• Medvetna konsumenter
72
73
74
75
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Läs mer om Stolt mat och märkningen här.
Ekomatcentrum, 2019.
Upphandlingsmyndigheten, 2020.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.

Cirkulär biobaserad ekonomi
Lokal och cirkulär livsmedelskedja

Som landsbygdslän har Södermanland goda förutsättningar att producera och förädla många olika sorters livsmedel lokalt, vilket är en viktig utvecklingskraft för länet. Livsmedelsproduktionen
bör anpassas så att maten produceras där förutsättningarna är som bäst för respektive livsmedel.
Det är också viktigt att minska klimatpåverkan
när livsmedel förädlas och transporteras. En lokal
livsmedelsförsörjning är även viktig för att stärka
lokalsamhällets självförsörjning och beredskap.
Södermanlands förutsättningar att producera och
vidareförädla livsmedel beskrivs närmare i den regionala livsmedelsstrategin.75
Minskad konsumtion av köttoch mejeriprodukter

En hållbar konsumtion av kött- och mejeriprodukter är minst lika viktig som hållbar produktion av
desamma. En minskad köttkonsumtion har stor
betydelse för konsumtionens klimatpåverkan, då
produktion av kött- och mejeriprodukter ger stora
utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer dels
av metanutsläpp från idisslande kor och dels från
odling av djurens foder. Å andra sidan finns ett värde i att betande djur bidrar till biologisk mångfald.
Med dessa faktorer sammanvägda finns möjligheter
till positiv utveckling om vi kan minska den totala mängden kött vi äter och samtidigt öka andelen
svenskt naturbeteskött. I Södermanland finns även
goda förutsättningar att välja viltkött, vilket ger lägre klimatpåverkan än kött från uppfödda djur.
Från fysiska produkter till digitala tjänster

Med mindre nyproduktion och mer återbruk skapas
nya marknader och mötesplatser, där delandeekonomi och tjänster är mer i fokus. Digitaliseringen
bidrar också till att ersätta och samutnyttja fysiska
produkter, vilket ger potential att minska miljöbelastningen. Samtidigt finns utmaningar då digitaliseringen också kräver energi. Det är därför viktigt
att säkerställa att energin kommer från hållbara
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energikällor samt att den digitala processindustrin
placeras på platser där det inte råder effektbrist.
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och företag aktörer med stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan genom medvetna energi- och
klimatsmarta val vid upphandlingar och inköp.

Vad behövs?

För att skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i länet är det nödvändigt att livsmedelsproduktionen
utvecklas i enlighet med målen i den regionala
livsmedelsstrategin. Vidare behövs ett ökat antal
insatser för minskat matsvinn, minskade avfallsmängder, ökad insamling av matavfall samt ökad
återanvändning och återvinning. Ytterligare exempel på åtgärder är att främja samutnyttjande av varor och tjänster på olika sätt.
Vad behövs?
• Skapa förutsättningar för cirkulär
livsmedelskedja.
• Öka återanvädning och återbruk,
exempelvis genom digitalisering.
• Minskad och omriktad konsumtion
av kött.
• Minska avfallet.

Vad behövs?

Hållbarhetsfrågorna behöver lyftas upp tidigt i utbildningen för barn och ungdomar, för att etablera
hållbara vanor och beteenden. Konsumenter måste
motiveras att göra klimatsmarta val som underlättas av tydliga system, exempelvis märkning av livsmedel och varor.
Konsumtionen av livsmedel i länet bör utvecklas i
riktning mot målen i den regionala livsmedelsstrategin. Viktiga aspekter är exempelvis att öka medvetenheten hos konsumenten om vikten av livsmedlets ursprung, produktionssätt och öka kunskapen
om växtbaserade alternativ i länets kommuner.
Vad behövs?
• Märkning av livsmedel och varor.
• Ökad kunskap bland barn och unga om
hållbar konsumtion.

Medvetna konsumenter

Som figur h visar, se Konsumtionsbaserade utsläpp,
är utsläppen från importerade varor större än utsläppen inom Sverige (terretoriellt). Det betyder att
det inte räcker med att minska utsläppen inom Sverige, utan att konsumtionens utsläpp också måste
minska. Länet har länge arbetat aktivt med hållbar
matproduktion och konsumtion. Andra områden
som hållbara transporter (minskade bil- och flygresor) och hållbar konsumtion av produkter är svårare
att styra eftersom de till stor del handlar om beteendeförändringar.
En avgörande faktor för hållbar konsumtion är medvetna konsumenter, som ges förutsättningar och incitament att göra kloka val. Informationsspridning
och regionala insatser för att stödja konsumenterna
är viktiga verktyg för att öka denna medvetenhet.
Utöver privatpersoner är myndigheter, kommuner

Läs vidare
• Mätmetoder och indikatorer för att följa
upp konsumtionens klimatpåverkan –
Naturvårdsverket (2020)
• Regional livsmedelsstrategi för
Södermanland 2019–2030-Tillsammans
för en ökad livsmedelsproduktion! –
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Handlingsplan 2019–2021. Regional
livsmedelsstrategi för Södermanlands län
2019–2021. (2019)
• Upphandla med hänsyn till klimatet –
Upphandlingsmyndigheten (2019)
• Hur kan jag minska min klimatpåverkan? –
Naturvårdsverket (2019)
• Strategi för smart specialisering i
Södermanland – Region Södermanland
(2017)
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Fokusområde: Resor och transporter

HÄR ÄR VI 2045
Resandet i Södermanland sker på ett hållbart och effektivt sätt. Fordonsflottan i länet är oberoende av fossila bränslen. Tillgången till tank- och laddstationer för förnybara drivmedel, kollektivtrafik
och attraktiva gång- och cykelstråk är god. Lokalt producerad el och biodrivmedel används och
bidrar till en långsiktigt hållbar omställning av transportsektorn i länet, samt underlättar omställningen nationellt.
Godstransporter är samordnade och sker på ett energieffektivt sätt lämpligt fördelat mellan järnvägsnätet, sjöfarten och de kvarvarande vägtransporterna. En stor andel av sjöfarten drivs med
förnybara alternativ.
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Varför är området viktigt?

Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.76 Adderat
till detta har antalet utrikes flygresor per invånare
mer än fördubblats sedan början av 1990-talet - idag
står vårt flygande för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige.77
Att anpassa transportsektorn till klimatmålen innebär en stor utmaning. Att förlita sig enbart på teknisk
utveckling av fordon och drivmedel räcker inte för
att nå målsättningarna. Det är därför av stor vikt att
också arbeta för ett hållbart och transporteffektivt
samhälle med en ökad användning av alternativa
färdmedel. Ska det nationella målet om att minska
transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till
2030 kunna nås, måste kraftfulla satsningar göras –
bland annat åtgärder som ökar elektrifieringen och
minskar biltrafiken med 30 procent till år 2030.78

Förutsättningar och möjligheter i
Södermanland

Efter industrisektorn skapar resor och transporter
de största utsläppen av koldioxid i Södermanland.
Länets stora andel landsbygd, spridda bebyggelse
och stora in- och utpendling medför ett omfattande behov av persontransporter. Södermanland har
generellt god tillgänglighet i transportsystemet
genom förhållandevis korta restider till större befolkningscentra och arbetsmarknadsregioner i hela
Stockholm-Mälarregionen och Östergötland. Dock
är möjligheterna att pendla med kollektivtrafik
delvis begränsade. En förklaring till detta är bland
annat den spridda bebyggelsen, som bidrar till låg
turtäthet och långa restider i kollektivtrafiken inom
vissa delar av länet.
Södermanland är också ett genomfartslän för godstransporter, med två europavägar, E4 respektive
E20, som står för de största trafikflödena i länet.
Fossilberoendet är idag stort – omkring 80 procent
av fordonens energianvändning består av fossila
drivmedel.79 Ska länets klimatmål om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samt netto-nollutsläpp
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till 2045 kunna nås, måste utsläppen från transportsektorn kraftigt reduceras. Järnvägens kapacitet för
gods- och passagerartrafik har potential att utvecklas framöver i och med utbyggnaden av Ostlänken.
I länet finns även två knutpunkter för flyg och sjöfart, Skavsta flygplats och Oxelösunds hamn. Skavsta är landets fjärde största flygplats. Tjänsteresor
med flyg, konsumenteras fritidsresor och import via
flyg bidrar till stora växthusgasutsläpp. Beräkningar
på flygets klimatpåverkan tar dock endast hänsyn
till hur mycket bränsle som förbrukats och vad det
motsvarar i växthusgasutsläpp. Den såkallade höghöjdseffekten som uppstår vid förbränning på hög
höjd (runt 8 000 meter) dubblerar klimatpåverkan
jämfört med om förbränningen skett på marknivå
men ingår alltså inte i beräkningarna.
Sjöfarten är också avgörande för att avlasta vägtransporterna, men även sjöfarten drivs idag till stor
del på fossila drivmedel. I Oxelösunds hamn planeras en LNG80-anläggning för att minska användningen av tjockolja och diesel. På sikt behöver sjöfarten energieffektiviseras, men framför allt måste
förnybara drivmedel som flytande biogas (LBG)
komma till, vilket skulle ytterligare öka efterfrågan
på biogas i länet.
Sammanräknat står inrikes- och utrikestransporter
som passerar Södermanland (inklusive flyg och sjöfart) för 40 procent av länets utsläpp.
Ostlänken har stor betydelse både nationellt och
för Södermanland. Det är en viktig satsning för att
öka transporteffektiviteten i länet och en insats för
klimatomställningen när mer gods kan flyttas från
vägarna och arbetspendling och resor blir mer attraktivt. I takt med urbaniseringen växer Södermanland vilket också ökar behovet av ny järnvägsinfrastruktur.
I Södermanland finns en regional cykelstrategi från
2012. Region Sörmland har i uppdrag att revidera
strategin som förväntas antas i september 2020. Cy-

80 LNG är flytande naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle och består till störst del av metan. Det ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört
med andra fossila bränslen men det finns ändå risker för klimatpåverkan när naturgas används på grund av att det är svårt att förhindra läckage av metan. Metan har en klimatpåverkan som är 25 gånger högre än koldioxid och läckage kan förta klimatfördelen med
naturgas i jämförelse med till exempel bensin.
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kelstrategin fungerar som ett underlag för prioriteringar och utbyggnad av cykelvägar i regionen. Cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla
för ett mer hållbart Sörmland. För att kunna följa
hur det övergripande målet uppfylls finns åtta delmål. Arbetet med att uppfylla målen sker inom fyra
strategiområden: Trafiksäkerhet och komfort, Tillgänglighet och cykelvägnät, Utbildning, uppmuntran och påverkan samt Miljö, hälsa och Jämlikhet.

• Transporteffektivt samhälle
• Förnybara drivmedel

Nya tekniska lösningar som autonoma fordon, digitalisering och intelligenta transportsystem kan också i framtiden bidra till mer energieffektiva fordon
och transporter. Digitaliseringen inom privat och
offentlig sektor kan också bidra till ett mer transporteffektivt samhälle genom att erbjuda digitala
tjänster och öka antalet digitala möten. På landsbygden är utmaningen kring bredbandsutbyggnad som
störst, och för att stimulera denna krävs innovativt
och metodiskt arbete i samarbete mellan offentliga
och privata aktörer.

Transporteffektivt samhälle

Vad behövs?

Insatsområden

För Resor och transporter har följande två insatsområden valts ut:

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där transportresurserna används effektivt och
det är lätt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla
istället för att använda energiintensiva trafikslag
som personbil, lastbil och flyg. Samhällsplaneringen spelar en central roll i det långsiktiga arbetet med
att minska transportbehoven.
Godstransporter och samlad varudistribution

Godstransporter står för en väsentlig del av kommunernas transporter. För att energieffektivisera godstransporterna och minska utsläppen är det
viktigt med goda kopplingar mellan ruttoptimering
och brukande av de olika trafikslagen. Klimatsmarta gods- och varutransporter främjas bland annat
genom ökad fyllnads-/beläggningsgrad samt att
planera in strategiska noder där varutransporter kan
samordnas.
Hållbart resande

Majoriteten av arbetspendlingen i Södermanland
sker idag med bil. Av alla resor gjorda i länet sker
endast 10–15 procent med kollektivtrafik, att jämföra med riksgenomsnittet på 25 procent. En ökad
befolkning medför troligtvis fortsatt ökad pendling,
såväl inom som utanför länets gränser. Det är viktigt
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att en sådan utveckling inte leder till ökade utsläpp
av växthusgaser, varför arbete för minskat bilberoende och ökad användning av kollektiva färdmedel
och cykel är centralt.

I stort handlar det om att samhället planeras transporteffektivt. Tillkommande bebyggelse och exploatering bör ske i stråk med kollektivtrafik och
nära hållplatser eller stationer. För att uppnå ett
transporteffektivt län krävs att samhällsplanerare,
beslutsfattare och samhällsmedborgare fattar medvetna beslut för att minska användningen av energiintensiva trafikslag.
Exempelvis behöver antalet tjänsteresor minska och
ersättas av webbmöten och ökat arbete hemifrån.
Detta kan möjliggöras med hjälp av bredbandsutbyggnad, vilket är en ständigt pågående utveckling.
Arbetsgivaren spelar en central roll i att möjliggöra
digitala möten. Det behövs resepolicies (exempelvis
gröna reseplaner) som tillåter hemarbete och digitala möten, IT-system som underlättar och att arbetsgivaren tydliggör att ett hållbart resande är viktigt
och har en tillåtande inställning till hemarbete och
digitala möten. System för samåkning och bilpooler
bör utvecklas i ett nästa steg.
Ett ökat bruk av kollektivtrafik, gång och cykel behövs i länet. Detta behöver åstadkommas på flera
sätt genom till exempel påverkansåtgärder och infrastrukturåtgärder, både fysiska och digitala, samt
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informationskampanjer. Ett exempel är att lägga en
grund för goda resvanor hos barn och ungdomar genom ett aktivt arbete i länets skolor.
Pendling med andra alternativ än bil behöver underlättas genom förbättrade pendlingsmöjligheter med
kollektivtrafik, exempelvis genom attraktiva bytespunkter med bil- och cykelparkeringar där man på
ett tryggt och säkert sätt kan byta mellan samtliga
trafikslag. Även fortsättningsvis behövs en fortsatt
utveckling av starka kollektivtrafikstråk med ökat
antal avgångar, fler och bättre placerade hållplatser och åtgärder för prioritering av kollektivtrafiken framför personbilstrafiken, där exempelvis
prioritering av busstrafik i trafiksignaler kan vara
en av åtgärderna. Länets cykelstrategi behöver implementeras och användas för att lyfta upp cykelns
roll i trafiken. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kan
samverka som delar i ett kombinationsresande ur ett
”helaresan”- perspektiv.
Utöver förbättrad infrastruktur behöver länet också
verka för en beteendeförändring hos resenärerna.
Region Sörmland har tagit fram en verktygslåda för
hållbart resande med flera förslag på mjuka styrmedel. Bland dessa finns prova-på-reskort, förslag
på förmånscykel för anställda och cykelkurser för
vuxna.
Vad behövs?
• Ersätta tjänsteresor med digitala möten.
• Öka gång, cykel och kollektivtrafik.
• System för samåkning och bilpooler.
• ”Helaresan”-perspektiv för att möjliggöra
flera transportslag inom en resa.
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Förnybara drivmedel

Södermanland har stor potential att producera biodrivmedel. I Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – Södermanlands
län finns fördjupad information och strategier för
hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel kan ske i länet. I planen presenteras
en drivmedelsstrategi som ska verka vägledande
för offentliga aktörer i länet. Drivmedelsstrategin
pekar ut en tydlig och långsiktig inriktning, vilket
underlättar näringslivets satsningar på ökad produktion av förnybara drivmedel och ökad utbyggnad av infrastruktur. Att utveckla tillgänglighet till
förnybara drivmedel i både stad och landsbygd är
viktigt för länets omställning till en fossiloberoende
fordonsflotta. Även det stora godstransportarbetet i
länet ställer krav på god tillgänglighet till förnybara
drivmedel.
Inget enskilt förnybart drivmedel kan uppfylla hela
fordonsflottans behov. Därför krävs att man arbetar
med flera olika förnybara drivmedel (inklusive el)
parallellt, för att klara övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Helhetssyn och samordning
med utgångspunkten att använda respektive drivmedel där förutsättningarna är som bäst, och där de
gör störst samhällsekonomisk nytta, är därmed centralt. Därför är det viktigt att omställningsarbetet
utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där de förnybara
alternativens hela livscykel beaktas och att hänsyn
även tas till andra samhällsmål, exempelvis de nationella miljömålen och regionala utvecklingsmål.
I Regional plan för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel – Södermanlands län har utvecklingen av Södermanlands läns transportsektor
prognostiserats i fyra olika scenarier, baserade på
olika kunskapsunderlag Dels om potential för ökad
biodrivmedelsproduktion, dels för elektrifiering av
transportsektorn. I samtliga scenarier är det tydligt
att Södermanlands län inte kan nå målet om 70 procents reduktion av koldioxid enbart genom att ställa
om till förnybara drivmedel. Det behövs även ener-
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gieffektivare fordon och ett mer hållbart och transporteffektivt samhälle.
Södermanland har potential att producera cirka 1
100 GWh biodrivmedel, varav nästan 500 GWh
biogas (att jämföra med de ca 50 GWh biogas som
produceras i dag). Elektrifiering av transportsektorn utvecklas ständigt, i slutet av 2018 fanns nästan
130 publika laddpunkter Södermanlands län. Utbyggnaden av laddinfrastruktur sammanfaller med
de utmaningar i elnäten som beskrivs under fokussområdet Hållbara energisystem. En väl genomtänkt
utbyggnad av laddinfrastrukturen blir därför viktig.
I framtiden blir det allt viktigare med innovativa
lösningar för att tillvarata den eleffekt samhället
har att tillgå. När det gäller elfordonsutvecklingen
kan det rent konkret handla om att utnyttja effekten
smartare, till exempel genom att ladda batterier på
tider då eleffekten inte är fullt utnyttjad.
Vad behövs?

För att uppnå en ökad andel förnybara drivmedel
krävs att infrastruktur för ladd- och tankstationer
utvecklas i linje med länets handlingsplan Regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel – Södermanlands län.81.
Planen presenterar en drivmedelsstrategi. Strategin
pekar särskilt ut el (inklusive vätgas) och biogas
som viktiga för länet och etanol i andrahand. El och
biogas hamnar högst upp i prioritetsordningen då
dessa drivmedel är de drivmedel som bäst sammanfaller med regionalt uppsatta mål. El och biogas är
även de drivmedel som produceras lokalt och som
det finns goda förutsättningar för att öka produktionen av utifrån de regionala aktörernas rådighet.

80 Länsstyrelsen i Södermanland, 2019.
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Vad behövs?
• Öka produktionen av biogas i länet.
• Öka efterfrågan av förnybara drivmedel,
använd kollektivtrafiken.
• Implementera förslagen i Regional
plan för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel – Södermanlands
län.
Biogas

Södermanland har som tidigare nämnts mycket hög
potential att öka biogasproduktionen. För att skapa incitament krävs större efterfrågan. I Regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel – Södermanlands län understryks vikten
av kollektivtrafikens roll i detta. Kollektivtrafiken
utgör en viktig drivkraft i utvecklingen av produktion av förnybara drivmedel samt etablering av ny
infrastruktur för förnybara drivmedel. Detta illustrerasbland annat av erfarenheter från kollektivtrafikens biogasanvändning, som initierat etableringen
av publika tankstationer för biogas i Sverige som nu
vidareutvecklas av privata aktörer.
Majoriteten av de produktionsanläggningar för biogas som finns i Sverige idag har kommit till stånd
tack vare en stor och långsiktig efterfrågan på biogas från kollektivtrafiken. Utan stora, stabila och
långsiktiga kunder är det svårt att göra investeringar i nyproduktion av förnybara drivmedel i regionen. Kostnaden för gastankställen är betydligt lägre
när infrastrukturkostnaden kan delas med en depå
för kollektivtrafiken. Val av drivmedel inom kollektivtrafiken har därmed stor inverkan på potentialen
för och kostnadseffektiviteten i etablering av infrastruktur för förnybara alternativ i länet.
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Elektrifiering

Enligt samma princip som för biogas kan nätförstärkningar i anslutning till elbussdepåer få betydelse för utbyggnaden av snabbladdning för andra
fordon (till exempel personbilar och lastbilar) och
nyttjande av vätgas inom kollektivtrafiken kan få
betydelse för utbyggnaden av publika tankstationer
för vätgas.
Personbilar bedöms vara det transportslag som i
särklass störst utsträckning elektrifierats fram till
2030 då de ofta nyttjas för transporter som lämpar
sig särskilt väl för batteridrift, nämligen relativt
korta dagliga regelbundna körsträckor med låg belastning och långa tidsperioder då fordonet står stilla och kan ladda med låg effekt. I Södermanlands
län fanns det i slutet av 2018 cirka 1 030 laddbara
personbilar. Antalet laddbara fordon 2020 har uppskattats genom att extrapolera de senaste fem årens
positiva utveckling med ett andragradspolynom vilket ger cirka 2 000 laddbara fordon år 2020.

Läs vidare
• Regional cykelstrategi för Sörmland - En
regional strategi och cykelvägsplan för att
stärka aktivt resande och hållbar mobilitet
REMISSVERSION 2020 Region Sörmland
(2020)
• Om Ostlänken – Trafikverket (2020)
• Verktygslåda för åtgärder inom hållbart
resande – Region Sörmland och
Sörmlandstrafiken (2020)Regional
plan för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel – Södermanlands län,
remissversion (2019)
• Länsplan för regional transportinfrastruktur
för Södermanlands län 2018–2029
Region Sörmland (2018)
• Södermanlands regionala
trafikförsörjningsprogram –
Kommunalförbundet Södermanlands
Kollektivtrafikmyndighet (2017)
• Regional cykelstrategi för Sörmland (2012)
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Ert datum

Er beteckning

Stöd Samordning
Kajsa Aldstedt

Justitieombudsmannen

Beslut om att avge yttrande till Justitieombudsmannen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger redovisat förslag till yttrande till Justitieombudsmannen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått en remiss från Justitieombudsmannen (JO) där kommunen ombeds
att inkomma med utredning och yttrande avseende frågor som ställs. Remissen grundar
sig i en anmälan där ett antal kommuner i Sörmland tillsammans med Region Sörmland
anklagas för att samordna och fördröja hanterandet av en begäran om
sammanställningar av uppgifter som rör covid-19.
Kommunen har utrett hanteringen grundligt och kan konstatera att man ser allvarligt på
de anklagelser som framförs men att kommunen inte varit del i en eventuell samordning
av svar. Svaret har inte heller dragit ut på tiden på ett omotiverat sätt, röjt rätten till
anonymitet eller varit del i ett försök att undanhålla information från allmänheten.

Ärendets handlingar


Yttrande till JO med bilagor

Kajsa Aldstedt
Kommunjurist

_________________
Beslutet skickas till: Justitieombudsmannen, akten, vård- och omsorgsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen
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E-post:Kajsa.Aldstedt@katrineholm.se
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Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Katrineholms kommun
Kommunstyrelsen
641 80 Katrineholm
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Dflat

Begäran om utredning och yttrande

I en anmälan till JO fiirde Eva Burman fram klagomål mot bl.a. Katrineholms
kommun och tjänstemän där. I anmälan och bilagt underlag uppges att ett antal
kommuner och Region Sörmland, inom vad som där omnämns som ett
kommunikationsnätverk, samordnat sin hantering avseende en begåiran från en
journalist den 9 april 2020 omatt fä del av sirnmanställningar av uppgifter som rör
covid-l9.
JO har beslutat att inleda en utredning med anledning av Eva Burmans anmälan.

Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun uppmanas att göra en utredning och
yttra sig. Yttrandet ska innehålla en utfiirlig redogörelse fiir kommunens hantering
och eventuella delaktighet i den i anmälan och underlaget påstådda samordningen.

I yttrandet ska även öljande frågor besvaras

l.

I vilka fall samråder kommunen normalt med chefer och direktörer i andra
kommuner eller regioner gällande uppgifter av det slag som nämns eller
frågor som rör framställningar om att ffi del av allmänna handlingar eller
uppgifter ur allmiinna handlingar?

2.

Fick kommunen del av den nämnda begäran? I så fall näir och på vilket
sätt? Vilka åtgärder vidtog kommunen med anledning av begäran och när
och hur besvarades den (t.ex. vilket skäl angavs om begäran nekades)? Om
ett besked inte liimnades siunma dag som begäran gjordes, vad var
anledningen

3.

till att det dröjde?

Samrådde kommunen med någon med anledning av begäran? I så fall, vad
avsåg samrådet och vilket var syftet med det?

4.

Om kommunen inte fick del av den aktuella begäran, vilka åtgärder vidtog
kommunen med anledning av den information som skickades från övriga
kommuner?

Riksdagens ombudsmän
Box16327
103 26 Stockholm
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A

E-post:

Telefon:

justitieombudsmannen@o.se
08-786 51 00

Texttelefon: 020-600 600

Fax:

08-21 65 58

wwwjo.se

|
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Dnr 4358-2020

5.

Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan kommunerna och

regionen om att avslå begäran med hänvisning

Vilka skäl diskuterades i

6.

Sid 2 (2)

till

vissa bestiimda skäl?

så fall?

Fanns det en överenskommelse eller sams)m mellan kommunerna och

regionen om att awakta viss tid med att lämna ett besked till journalisten
avseende begäran?

7.

I

så

fall, vad kom man fram till?

Kommunen ingår i Region Sörmlands länsgemensailrma styrgrupp fiir
närvård. Diskuterades den nämnda begäran eller frågor som knyter an till
begäran på mötet den l5 apnl2020? Vad kom fram om hur uppgifterna
eller begäran skulle hanteras? Diskuterades det då eller därefter vad som
skulle anges i minnesanteckningarna om detta? Vad enades man i så fall
om?

Yttrandet ska även innehålla kommunstyrelsens bedömning av hanteringen och
dess fiirenlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsftirordningen, offentlighets- och

5-8 $$ ftirvaltningslagen. För det fall kommunen fick del av
journalistens begäran den 9 april 2020 och skickade den vidare till annan ska
yttrandet också innehålla en bedömning av fiirenligheten med det s.k. utvidgade
sekretesslagen och

anonymitetsskyddet.
Den eller de befattningshavare som berörs av anmälan bör ges tillf;ille att lämna
synpunkter och det ska framgå av yttrandet om det har skett.

Till remissvaret

ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket

kommunstyrelsen fattade beslut om yttrande

till

JO.

Eventuella rutin- och styrdokument som berör de aktuella frågeställningarna ska
bifogas yttrandet.
Senaste datum

ftir svar är den 16 oktober 2020.

Anmälan med underlag (#

I och 2) bifogas

Remissvaret önskas i två exemplar. Dessutom bör myndighetens yttrande och
eventuella underyttranden skickas via e-post i bearbetningsbart skick

till

iokansli4(Ejo.se.

lZnVa-

^^

f-)v\,,tbu-

Erika Nilsson

Enligt uppdrag av byråchefen Maria Wagermark

Information om personuppgiftsbehandlingen hos JO finns på JO:s webbplats under
o. se/sv/Om-JO/Behandling-av-personuppgrft erl

http ://www j

w3d3 jo.lan/Asp/Download.asp?FILEREF=1

2020-07-01

Eva Burman <eva.burman@sormlandsmedia.se>
den 8 maj 2O2Ot5:22

Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

Justitieombudsmannen
JO-anmälan från Eva Burman via webbplatsen
Oxelösund föreslår 3.pdf; Nyköping medT (1).pdf; Nyköping och Gnesta bekräftar.pdf;
Strängnäs bekräftar.pdf; Trosa bekräftar.pdf; Flen med5.pdf; Katrineholm med.pdf;
Grönlund bekräftat med 6.pdf; Orginal MA Länsstyrgruppen 2O2O-O4-L5.pdf; Redigerat
MA Länsstyrgruppen 2020-04-15 (l).pdf; Beslut om gallring av handlingar på grund av
ringa eller tillfällig betydelse (1).pdf; Underlag JO.docx

Bifogade filer:

Namn: Burman,

074379

Eva

Adress:

clo:
Gatuadress: Rademachergatan 17
Postnr: 63LO2
Postort: Eskilstuna
Telefon: 016155170
n: O7 02627 O33
Epost: eva.burman@sormlandsmedia.se

M ob i lte I efo

Anmälan mot
Kommundirektörerna och andra berörda tjänstemän jämte kommunjurister och socialchefer i Eskilstuna, Strängnäs,
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta kommuner samt Regiondirektören,
Kom m u n i kationsdi rektören och chefsju risten i region Sörm la nd.
Ev.

dokumentref

Beskrivning
Sörmlands Media har under covid-l9-krisen löpande bevakat och informerat om kommunen och regionens åtgärder.
Detta har mött både motstånd och ogillande från regionens och kommunernas sida. Det har inte minst tagit sig
uttryck i regionens och kommunernas hantering av allmänna handlingar och om offentlighet och sekretess. Enli4 min
mening är de brister som därvid uppdagats av så allvarlig art att JO bör undersöka saken och överväga att inleda ett

tillsynsärende.
Anmälarens syn på händelsen
o Kommunchefen i Flen skriver i ett mail till övriga kommundirektörer samt regiondirektören i frågan om utlämnande
av allmän handling att kommunjuristen i Flen föreslår att ett utlämnande av allmänna handlingar - efter en begäran
som gjordes 9 april- ska fördröjas till den 15 april.
. Samtliga kommunikationsdirektörer från 9 kommuner samt regionens kommunikationdirektör samordnar därefter i
ett antal mail sig emellan det försenade utlämnandet. I detta möte föreslår man också hur uppgiften om antal
smittade i äldreomsorgen ska nekas på två grunder. Sekretess eller att handlingen inte är upprättad, trots att alla
parter regelbundet rapporterar in dessa siffror till Socialstyrelsen.
. I en handling som upprättats efter ett möte mellan Regionens representanter och länets socialchefer om
förekomsten av covid-19 på äldreboenden noteras att "det är angeläget att siffrorna inte hamnar i pressen".
o Noteringen i den allmänna handlingen om att "det är angeläget att siffrorna inte hamnar i pressen" raderas i
efterhand på uppdrag av en jurist.
o Vid en begäran om att få ta del av e-post mellan regiondirektören och kommundirektörerna i regionen uppges att i
stort sett all e-post har gallrats och raderats. Chefsjuristen på regionen medger att en del av det gallrade materialet
var allmän handling. Den som raderat uppgifterna är Regiondirektören själv.

övrig information
Ovanstående exempel - vilka är just exempel - har försvårat och omöjliggjort rätten att ta del av allmänna handlingar
för såväl Sörmlands Media som för medborgarna. Förfarandet synes inte bero på enskilda misstag utan vara av en
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planerad och systematisk karaktär med syfte att begränsa insyn och undanhålla information och uppgifter rörande en
situation, då offentlighetsprincipen och allmänhetens insyn är viktigare än någonsin. Då parterna undanhåller dessa
uppgifter förhindras Sörmland Medias möjligheter att granska hur omfattande smittspridningen är inom den
kommunala omsorgen och kan därför inte ställa de frågor allmänheten förväntar sig att vi gör. Ett ansvarsutkrävande
blir därför inte möjligt, vilket är en förutsättning i en fungerande demokrati. Ännu mer så i en kris som vi nu befinner
oss i.

Mot den bakgrunden finnerjag det angeläget attJO granskar det ovan beskrivna.
Jag bilägger dokument tillstyrkande av min anmälan.
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Yttrande över JO-anmälan
Katrineholms kommun har sett över hanteringen av ärendet som nämns i anmälan till
Justitieombudsmannen (JO). Generellt är det av oerhörd vikt för kommunen att
hanteringen av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen respekteras. Det är
också något som under det senaste året fått särskild uppmärksamhet inom kommunen
med bl.a. utbildningar för personal.
Under våren har coronapandemin satt stor prägel på arbetet. Det har krävt att snabba
rättssäkra beslut fattas, ofta med stora konsekvenser för invånarna och dessutom inom
ett område kommunen inte är van vid att hantera. Gällande kontakterna med media och
allmänheten har kommunens inställning även där varit att det ska vara en effektiv och
juridiskt korrekt hantering. Det har skett utan inblandning av andra kommuner även om
samråd och nätverk varit en betydelsefull del av arbetet under våren generellt. I enskilda
ärenden har dock kommunen såväl agerat som gjort juridiska överväganden
självständigt.
Oavsett det vill kommunen framföra att man ser med allvar på att sörmländsk media
upplever det som att Katrineholms kommun, som en av Sörmlands kommuner,
medvetet skulle undanhålla information som man enligt offentlighetsprincipen har rätt
till. I all hantering av frågor från media eller allmänheten ser kommunen det som av
yttersta vikt att de hanteras omgående och korrekt. Det innebär att hanteringen av en
begäran om allmän handling ska gå före andra arbetsuppgifter och hanteras samma
dag. Om en sekretessprövning gör att det tar längre tid ska det meddelas den som
begärt handlingen och därefter besluta i frågan snarast möjligt.
Som redogörs för nedan hade Katrineholms kommun redan fattat beslut gällande
aktuell förfrågan när mailkonversationen kommundirektörerna emellan startade. Vid det
laget var förfrågan en icke-fråga för Katrineholms kommun. Svaret från
kommundirektören blev därför just det.
Det fanns alltså inget samråd kommundirektörer emellan för Katrineholms del i ärendet.
De argument som framfördes i mailtråden berör inte heller Katrineholms kommun då
det var hanterat och dessutom med en annan motivering än den som nämns.
Kommunen gjorde tidigt bedömningen att det handlade om en allmän handling men
däremot en sekretessbelagd sådan samt i delen gällande dödsorsak att det var uppgifter
som saknades hos kommunen. Något som man delvis fick rätt för i Kammarrätten
senare.
Nedan redogör kommunen för svaren på de specifika frågor som ställts i skrivelsen från
JO.
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Kommunledningsförvaltningen
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1. I vilka fall samråder kommunen normalt med chefer och direktörer i andra
kommuner eller regioner gällande uppgifter av det slag som nämns eller frågor
som rör framställningar om att få del av allmänna handlingar eller uppgifter ur
allmänna handlingar?
Kommunen samråder inte med andra chefer och direktörer i frågor gällande
framställningar om att få del av allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna
handlingar. Däremot har samråd med andra kommundirektörer eller andra kommunala
chefer en plats i kommunens arbete. Det handlar då framförallt om ett utbyte av
erfarenheter gällande hantering av olika typer av situationer som kan dyka upp. Det sker
på övergripande nivå, utan att röja eventuell sekretess, personuppgifter eller
anonymitetsskydd av andra anledningar (såsom den enligt Tryckfrihetsförordningen).
I en komplex situation som den under vårens hantering av coronapandemin är det
värdefullt att bolla allmänna frågeställningar om hanteringen med andra kommuner. De
nya frågeställningar som dyker upp gör att kollegor i motsvarande situation i
grannkommuner är ett naturligt inslag när det kommer till att inhämta information om
vad som kan, bör och ska göras. När det gäller bedömningen i enskilda fall och specifika
ärenden är det dock alltid kommunen som på egen hand gör en bedömning och fattar
beslut. Men det sagt kan även en sekretessprövning innebära att man rådfrågar andra
myndigheter om hur deras bedömning i liknande frågor brukar se ut. Det sker dock utan
att man går in på det specifika ärendet och handlar alltså snarare om en juridisk
diskussion om tolkning av lagtext. Eftersom varje begäran om allmän handling eller
uppgift ur en sådan i regel ser unik ut blir det även av naturliga skäl en fråga som
kommunen måste hantera på egen hand.
2. Fick kommunen del av den nämnda begäran? I så fall när och på vilket sätt?
Vilka åtgärder vidtog kommunen med anledning av begäran och när och hur
besvarades den (t.ex. vilket skäl angavs om begäran nekades)? Om ett besked inte
lämnades samma dag som begäran gjordes, vad var anledningen till att det
dröjde?
En motsvarande begäran som den som beskrivs i anmälan inkom till Katrineholms
kommun på eftermiddagen fredag 3 april (se bilaga 1). Den hanterades då via
kommunikationschef och vård-, och omsorgsförvaltningen. Kommunikationschefen
hade via telefon kontakt med journalisten och hänvisade därefter till vård- och
omsorgsförvaltningen. Kommunen bedömde då att en sekretessprövning behövde
göras. Vård- och omsorgsförvaltningen skickade svar till journalisten via mail tisdag 7
april (se bilaga 2). Man hänvisade där till OSL 25:1 gällande sekretess avseende antalet
smittade och i övrigt att uppgifter om dödsorsak inte fanns tillgängligt hos kommunen.
Man bad samtidigt om ursäkt för om behandlingen tog längre tid än vanligt p.g.a. den
höga arbetsbelastningen. Journalisten bad därefter om ett skriftligt överklagbart beslut
(se bilaga 3).
Från förvaltningens sida kunde man konstatera att det var frågan om allmänna
handlingar, eller åtminstone att en sammanställning vid det läget skulle kunna göras
genom rutinbetonade åtgärder. Den del som rörde dödsorsak var däremot något som
inte fanns tillgängligt hos kommunen. Däremot var man tveksam till om sekretessen
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som vanligtvis används inom verksamheten var tillämplig eller ej för delen gällande
antalet smittade. En djupare bedömning behövdes. Beslutet formulerades med de ovan
nämnda sekretessgrunder som kommunen bedömde var tillämpliga (se bilaga 4).
Torsdag 9 april kl. 07.32 lämnades det skriftliga delegationsbeslutet till journalisten (se
bilaga 5). Samma dag överklagades beslutet och skickades till Kammarrätten.
Anledningen till att det dröjde till 9 april innan beslutet lämnades var att det var ett
svårbedömt ärende gällande sekretessen och att kommunen behövde tid på sig för att
utröna om det var möjligt att ta fram uppgifter om dödsorsak eller ej. Att hålla i minnet
då är att flera regioner inte gick ut med närmare information än eventuellt vilka
kommuner patienter med bekräftad smitta kom ifrån. För kommunen att vid den
tidpunkten se att man skulle kunna redogöra för på vilka boenden smitta fanns och i
vilken utsträckning var mer långtgående och därigenom svårmotiverat. Man var helt
enkelt orolig för att det skulle gå att identifiera vilka de smittade var eftersom det är så
pass få per särskilt boende. Av vad nämnden bedömde skulle man, genom att få
information om antal personer på respektive boende som testats positivt för covid-19
riskera att personerna identifieras och sekretessen röjs. Särskilt såg man den risken
gällande de anhöriga till boende som då får tillgång till antalet smittade. Nämnden såg
att de anhöriga utifrån det, eller i kombination med annan information från sina
respektive anhöriga, då kunde dra slutsatser om vem eller vilka på boendet som har
testats positivt för viruset. Eftersom det är presumtion om sekretess enligt OSL 25:1 blev
det därför beslutet. Att man inte kunde lämna ut uppgifter om dödsorsak berodde som
nämnt på att det inte var möjligt att ta fram.
Den svåra bedömningen i kombination med en oerhört hög arbetsbelastningen hos
förvaltningen ledde till dröjsmålet. Samtidigt var man medveten om kravet på att
utlämna en allmän handling, eller ett avslagsbeslut, så snart det är möjligt vilket gjorde
att man skrev till journalisten om att det kunde ta längre tid än vanligt. Kommunen vill
dock understryka att journalisten fick besked om inställning nästföljande arbetsdag efter
begäran och ett skriftligt beslut mindre än två dygn efter att det begärdes.
3. Samrådde kommunen med någon med anledning av begäran? I så fall, vad avsåg
samrådet och vilket var syftet med det?
Nej. Kommunen hanterade ärendet på egen hand. När diskussionen om förfrågan
startade i mailtråden som refereras till hade kommunen redan hanterat frågan. Som
bekräftelse på det kan nämnas att mailet från den kommundirektör som startade tråden
skickades kl. 11.49 9 april och svaret till journalisten skickades från vård-, och
omsorgsförvaltningen kl. 07.32 9 april.
4. Om kommunen inte fick del av den aktuella begäran, vilka åtgärder vidtog
kommunen med anledning av den information som skickades från övriga
kommuner?
Kommunen fick inte den aktuella men en likadan som skickades 3 april. Inga åtgärder
vidtogs med anledning av informationen från övriga kommuner.
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5. Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan kommunerna och regionen
om att avslå begäran med hänvisning till vissa bestämda skäl? Vilka skäl
diskuterades i så fall?
Nej. Inget som Katrineholm var delaktig i.
6. Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan kommunerna och regionen
om att avvakta viss tid med att lämna ett besked till journalisten avseende
begäran? I så fall, vad kom man fram till?
Nej, inget Katrineholms kommun var en del av. Kommunen använde heller inte
argumenten som nämns i mailkonversationen. Bedömningen var istället att det
handlade om sekretess. Vid det fallet uppskattades arbetstiden för en sammanställning
inte ta så lång tid att det skulle överstiga rutinbetonade åtgärder. Kommunen gjorde
bedömningen att det delvis omfattades av sekretess och delvis var uppgifter som inte
fanns tillgängliga.
7. Kommunen ingår i Region Sörmlands länsgemensamma styrgrupp för närvård.
Diskuterades den nämnda begäran eller frågor som knyter an till begäran på
mötet den 15 april 2020? Vad kom fram om hur uppgifterna eller begäran skulle
hanteras? Diskuterades det då eller därefter vad som skulle anges i
minnesanteckningarna om detta? Vad enades man i så fall om?
Kommunen är del av gruppen men närvarade inte vid det aktuella mötet (se
anteckningarna om närvaro) därav kan vi inte uttala oss om frågan.
Slutsats
Sammanfattningsvis menar Katrineholms kommun att man hanterat ärendet i enlighet
med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och 58 §§ i förvaltningslagen. Det faktum att det dröjde till 9 april innan ett skriftligt beslut
lämnades ut anser kommunen inte bör vara skäl till kritik då kontakt med journalisten
skedde direkt och ett preliminärt beslut mailades första arbetsdagen efter begäran. Det
var sekretessprövningen som därefter krävde ytterligare ett dygns handläggning. Det
fanns alltså ingen annan anledning till dröjsmålet än den självständiga prövningen av
ärendet. Kommunen hade löpande kontakt med journalisten vilket bör ha betydelse för
bedömningen av om man hållit sig till serviceskyldigheten. Vidare talar den självständiga
behandlingen för att kommunen agerat såväl opartiskt som sakligt.
Det faktum att Kammarrätten delvis upphävde beslutet vid en prövning ser kommunen
inte som ett bevis på att hanteringen varit felaktig. Däremot har man fått ett domslut
som kommunen givetvis rättat sig efter såväl i aktuellt ärende och de som kommit in
efter domen. Vid svåra frågor som sekretessprövningar vid en pandemi är det naturligt
att det framkommer olika tolkningar.
Det har varken skett ett röjande av anonymitet eller samråd avseende den aktuella
begäran. Att kommundirektören i mailtråden svarat att kommunen fått en motsvarande
begäran (från en annan journalist) bör inte påverka det. Inte heller bör kommunen
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kunna kritiseras för att ha justerat mötesanteckningarna för ett möte man inte deltagit i
och därmed inte heller varit involverad i anteckningarna för.
Detta yttrande har tagits fram inom kommunledningsförvaltningen i samråd mellan
kommundirektör, kommunjurist, kommunikationschef och förvaltningschef för vård-,
och omsorgsförvaltningen.

Aldstedt Kajsa
Ämne:

VB: Begäran om utlämning av uppgifter

Från: Johannes Tångeberg [mailto:johannes.tangeberg@kkuriren.se]
Skickat: den 3 april 2020 15:08
Till: .Kommunledningsforvaltningen
Ämne: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej!
Härmed begärs en sammanställning ut av antalet personer inom äldreomsorgen -boende och hemtjänst – i
kommunen som drabbats av covid-19. Alltså en sammanställning av antalet som avlidit och som varit bekräftat
smittade av det nya coronaviruset, samt det totala antalet bekräftat smittade personer inom äldreomsorgen.
Enligt uppgift från kommunikationschef Pascal Tshibanda finns ingen sådan samlad statistik i dag. Som vi förstått det
finns emellertid uppgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Jag menar därför att de kan sammanställas och
lämnas ut.

Jag undrar också om kommunen har information om avlidna katrineholmare. Alltså avlidna personer folkbokförda i
kommunen. Jag skulle vilja ta del av en lista över dessa sedan årsskiftet, där det så noggrant som möjligt framgår
tidpunkt för dödsfallet (exempelvis per vecka).
Om det av någon anledning inte är möjligt att lämna ut uppgifterna önskas en motivering.
Mvh
Johannes Tångeberg
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Aldstedt Kajsa
Ämne:
Bifogade filer:

VB: Begäran om utlämning av uppgifter
Covid 19.docx

Från: Johannes Tångeberg [mailto:johannes.tangeberg@kkuriren.se]
Skickat: den 7 april 2020 13:44
Till: Eriksson Lili
Ämne: Sv: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej!
Tack för svar!
Jag förstår detta med att man inte kan gå in på detaljer på individnivå. Det är vi inte heller intresserade av. Men vår
förhoppning var att det skulle vara möjligt att få en sammanställning för hela er verksamhet – givetvis med
förbehållet att det är en uppgift som gäller just vid en given tidpunkt.
Jag vill gärna ha ett skriftligt och överklagbart beslut.

Med vänliga hälsningar
Johannes Tångeberg
Från: Eriksson Lili <Lili.Eriksson@katrineholm.se>
Skickat: den 7 april 2020 13:02
Till: Johannes Tångeberg <johannes.tangeberg@kkuriren.se>
Ämne: SV: Begäran om utlämning av uppgifter
Hej Johannes.
Se förvaltningschef Anna-Lena Ramstedts svar i bifogad fil.

Lili Eriksson
Administratör

-------------------------------------------------------

Lednings- och verksamhetsstöd
Vård- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
lili.eriksson@katrineholm.se
Telefon: 0150-48 81 17 I Växel: 0150-570 00
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Upplandsgatan 2, 641 36 Katrineholm
Katrineholm- Läge för liv och lust

Från: Eriksson Lili
Skickat: den 3 april 2020 16:25
1

Till: johannes.tangeberg@kkuriren.se
Ämne: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej.
Vi har tagit emot begäran och återkommer på måndag eller tisdag.

Lili Eriksson
Administratör
-------------------------------------------------------
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Vård o Omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
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Till: .Kommunledningsforvaltningen
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Hej!
Härmed begärs en sammanställning ut av antalet personer inom äldreomsorgen -boende och hemtjänst – i
kommunen som drabbats av covid-19. Alltså en sammanställning av antalet som avlidit och som varit bekräftat
smittade av det nya coronaviruset, samt det totala antalet bekräftat smittade personer inom äldreomsorgen.
Enligt uppgift från kommunikationschef Pascal Tshibanda finns ingen sådan samlad statistik i dag. Som vi förstått det
finns emellertid uppgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Jag menar därför att de kan sammanställas och
lämnas ut.

Jag undrar också om kommunen har information om avlidna katrineholmare. Alltså avlidna personer folkbokförda i
kommunen. Jag skulle vilja ta del av en lista över dessa sedan årsskiftet, där det så noggrant som möjligt framgår
tidpunkt för dödsfallet (exempelvis per vecka).
Om det av någon anledning inte är möjligt att lämna ut uppgifterna önskas en motivering.
Mvh
Johannes Tångeberg
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Hej Johannes,
Inom kommunens äldreomsorg har vi brukare med bekräftad smitta av covid-19. Exakt hur
många, har vi inte någon sammanställd statistik på och dessutom förändras det hela tiden.
Vi har i nuläget ingen fysisk sammanställning över detta utan det är information som vi
muntligt fått från regionen och antecknat i respektive patients journal. Med hänvisning till
patientsekretess och OSL 25:1 kan vi inte närmare gå in på detaljer om var respektive person
finns.
Gällande antalet avlidna i sjukdomen anser vi att det är uppgifter som omfattas av nämnd
sekretess. Om vi går in på dödsorsak finns risk att vi identifierar vem det handlar om vilket vi
inte har rätt att göra. Vi har heller inte någon sammanställning över de uppgifterna utan det är
information som finns i patientjournalerna. Till det kan tilläggas att det i många fall inte finns
en bekräftad dödsorsak noterad utan det fastställs av läkare och meddelas direkt de anhöriga.
Det finns därför en risk att om vi skulle göra en sådan sammanställning skulle den bli
spekulativ.
Vi har ingen information om avlidna katrineholmare i övrigt.
Du har rätt till ett skriftligt överklagbart beslut avseende detta. Vi gör vad vi kan för att ge dig
och övrig media och invånare så korrekt och uppdaterad information som möjligt. Om det tar
längre tid än vanligt beklagar vi detta men som du förstår är det en ansträngd situation för vår
verksamhet.
Hälsningar
Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
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Hej!
Tack för svar!
Jag förstår detta med att man inte kan gå in på detaljer på individnivå. Det är vi inte heller intresserade av. Men vår
förhoppning var att det skulle vara möjligt att få en sammanställning för hela er verksamhet – givetvis med
förbehållet att det är en uppgift som gäller just vid en given tidpunkt.
Jag vill gärna ha ett skriftligt och överklagbart beslut.

Med vänliga hälsningar
Johannes Tångeberg
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Lili Eriksson
Administratör
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Hej.
Vi har tagit emot begäran och återkommer på måndag eller tisdag.

Lili Eriksson
Administratör
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Hej!
Härmed begärs en sammanställning ut av antalet personer inom äldreomsorgen -boende och hemtjänst – i
kommunen som drabbats av covid-19. Alltså en sammanställning av antalet som avlidit och som varit bekräftat
smittade av det nya coronaviruset, samt det totala antalet bekräftat smittade personer inom äldreomsorgen.
Enligt uppgift från kommunikationschef Pascal Tshibanda finns ingen sådan samlad statistik i dag. Som vi förstått det
finns emellertid uppgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Jag menar därför att de kan sammanställas och
lämnas ut.

Jag undrar också om kommunen har information om avlidna katrineholmare. Alltså avlidna personer folkbokförda i
kommunen. Jag skulle vilja ta del av en lista över dessa sedan årsskiftet, där det så noggrant som möjligt framgår
tidpunkt för dödsfallet (exempelvis per vecka).
Om det av någon anledning inte är möjligt att lämna ut uppgifterna önskas en motivering.
Mvh
Johannes Tångeberg
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DELEGATIONSPROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-04-09

VON/2020:36 - 009
HNR/ 2020:409

VON Del/2020 § 5

Avslag på begäran om utlämnande av sammanställning
av personer inom äldreomsorgen som drabbats av
Covid-19
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun avslår Katrineholms Kurirens
begäran om utlämning av uppgifter med följande motivering:
Vård- och omsorgsförvaltningen har i nuläget ingen fysisk sammanställning över hur
många bekräftat smittade av covid-19 som finns i verksamheten utan det är information
som förvaltningen fått muntligt från regionen och antecknat i respektive patients journal
Nämnden gör bedömningen att det finns risk att de individer som har diagnostiserats
med covid-19 skulle kunna identifieras om exakt antal lämnas ut och att det därför inte
går att lämnas ut med hänvisning till OSL 25:1 och OSL 26:1.
Gällande hur många brukare som avlidit av nämnd diagnos har inte nämnden en sådan
sammanställning. Det går inte heller att ta fram då det inte finns en konstaterad
antecknad dödsorsak i journalerna. Vidare finns en risk att även en sammanställning av
de som har avlidit och samtidigt haft bekräftad smitta av covid-19 skulle innebära att
identiteten på individerna röjs och därmed hindras nämnden att lämna ut uppgifterna
även med hänvisning till sekretessen i OSL 25:1 och OSL 26:1.
Avseende Katrineholms Kurirens begäran om uppgifter om avlidna katrineholmare i
övrigt är det inget som kommunen i stort eller vård- och omsorgsnämnden har
dokumenterat eller tillgång till.

Ärendebeskrivning
Katrineholm Kuriren har den 3 april 2020 begärt en sammanställning av antalet
personer inom äldreomsorgen - boende och hemtjänst – i kommunen som drabbats av
covid-19. En sammanställning av antalet som avlidit och som varit bekräftat smittade av
det nya coronaviruset, samt det totala antalet bekräftat smittade personer inom
äldreomsorgen.
Katrineholms Kuriren undrar också om kommunen har information om avlidna
katrineholmare, d.v.s. avlidna personer folkbokförda i kommunen.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef
___________________
Beslutet skickas till: Katrineholms Kuriren, vård- och omsorgsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
___________________________________________________________________________________________

Delegationsprotokoll
Datum

Vård- och omsorgsnämnden

2 (2)
Vår beteckning

2020-04-07

Hur man överklagar ett beslut
Om Ni inte är nöjd med beslutet kan ni skriftligen överklaga det hos Kammarrätten.
Tala om vilken ändring Ni vill ha och varför Ni anser att beslutet skall ändras.
Skicka också med kopia av beslutsmeddelandet och annat Ni anser ha betydelse för
ärendet. Skrivelsen skall vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn,
personnummer, postadress och telefon.
Skrivelsen ska vara ställd till Kammarrätten men skickas eller lämnas in till:
Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
641 80 Katrineholm
senast inom tre veckor från den dag Ni fick beslutet.
Har Ert överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt Ni begärt,
kommer det att skickas vidare till Kammarrätten.
Behöver Ni ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända er till den som
handlägger Ert ärende.

Aldstedt Kajsa
Ämne:
Bifogade filer:

VB: Begäran om utlämning av uppgifter
Delegationsprotokoll § 5.pdf

Från: Eriksson Lili
Skickat: den 9 april 2020 07:32
Till: Johannes Tångeberg
Ämne: SV: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej Johannes.
I bifogad fil finns delegationsprotokoll gällande avslag på begäran om utlämnande av sammanställning.

Lili Eriksson
Administratör

-------------------------------------------------------

Lednings- och verksamhetsstöd
Vård- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
lili.eriksson@katrineholm.se
Telefon: 0150-48 81 17 I Växel: 0150-570 00
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Upplandsgatan 2, 641 36 Katrineholm
Katrineholm- Läge för liv och lust

Från: Johannes Tångeberg [mailto:johannes.tangeberg@kkuriren.se]
Skickat: den 7 april 2020 13:44
Till: Eriksson Lili
Ämne: Sv: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej!
Tack för svar!
Jag förstår detta med att man inte kan gå in på detaljer på individnivå. Det är vi inte heller intresserade av. Men vår
förhoppning var att det skulle vara möjligt att få en sammanställning för hela er verksamhet – givetvis med
förbehållet att det är en uppgift som gäller just vid en given tidpunkt.
Jag vill gärna ha ett skriftligt och överklagbart beslut.

Med vänliga hälsningar
Johannes Tångeberg
Från: Eriksson Lili <Lili.Eriksson@katrineholm.se>
Skickat: den 7 april 2020 13:02
1

Till: Johannes Tångeberg <johannes.tangeberg@kkuriren.se>
Ämne: SV: Begäran om utlämning av uppgifter
Hej Johannes.
Se förvaltningschef Anna-Lena Ramstedts svar i bifogad fil.

Lili Eriksson
Administratör

-------------------------------------------------------

Lednings- och verksamhetsstöd
Vård- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
lili.eriksson@katrineholm.se
Telefon: 0150-48 81 17 I Växel: 0150-570 00
katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in
Besöksadress: Upplandsgatan 2, 641 36 Katrineholm
Katrineholm- Läge för liv och lust

Från: Eriksson Lili
Skickat: den 3 april 2020 16:25
Till: johannes.tangeberg@kkuriren.se
Ämne: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej.
Vi har tagit emot begäran och återkommer på måndag eller tisdag.

Lili Eriksson
Administratör
-------------------------------------------------------

Lednings- och verksamhetsstöd
Vård o Omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
Lili.Eriksson@katrineholm.se
Telefon: 0150-488117 | Växel: 0150-570 00
katrineholm.se | Facebook | Instagram | Linked in
Besöksadress: Upplandsgatan 2

Från: Johannes Tångeberg [mailto:johannes.tangeberg@kkuriren.se]
Skickat: den 3 april 2020 15:08
Till: .Kommunledningsforvaltningen
Ämne: Begäran om utlämning av uppgifter

Hej!

2

Härmed begärs en sammanställning ut av antalet personer inom äldreomsorgen -boende och hemtjänst – i
kommunen som drabbats av covid-19. Alltså en sammanställning av antalet som avlidit och som varit bekräftat
smittade av det nya coronaviruset, samt det totala antalet bekräftat smittade personer inom äldreomsorgen.
Enligt uppgift från kommunikationschef Pascal Tshibanda finns ingen sådan samlad statistik i dag. Som vi förstått det
finns emellertid uppgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Jag menar därför att de kan sammanställas och
lämnas ut.
Jag undrar också om kommunen har information om avlidna katrineholmare. Alltså avlidna personer folkbokförda i
kommunen. Jag skulle vilja ta del av en lista över dessa sedan årsskiftet, där det så noggrant som möjligt framgår
tidpunkt för dödsfallet (exempelvis per vecka).
Om det av någon anledning inte är möjligt att lämna ut uppgifterna önskas en motivering.
Mvh
Johannes Tångeberg
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-09-23

KS/2020:218 - 232

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Staben

Mats Lundevaller

Kommunstyrelsen

Transport av markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Lövåsen 3:1, Levin Sälldin Holding AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogad transport av markanvisningsavtal samt delegerar
till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens
fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Levin har via bolaget Levin Sälldin Holding AB, 559155-4075, nedan kallat Bolaget,
framfört önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm Logistikcentrum. Kommunen
har genom ett delegationsbeslut daterat 2020-06-27 markanvisat Bolaget ett område på
ca 30 000 m2. Bolaget har därefter inkommit med önskemål om att transportera
gällande markanvisning till ett intilliggande område på ca 60 000 m2, enligt bilaga.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att går vidare med ett
transportavtal av tidigare markanvisning.
Efter transporten gäller Markanvisningsavtalet med samma villkor som tidigare och som
längst till 2020-12-31.

Ärendets handlingar


Bilaga - Transport Markanvisningsavtal, 2020-09-04

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

_________________
Beslutet skickas till:
Levin Sälldin Holding AB
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Samhallsbyggnadsforvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:mats.lundevaller@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-09-24

KS/2020:298 - 232

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Staben

Mats Lundevaller

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal, samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindbohm har via bolaget Svenska Stålbyggen Mälardalen AB, 556664-9884, nedan
kallat Bolaget, framfört önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm Lövåsenområdet.
Kommunen har genom ett markanvisningsavtal anvisat Bolaget ett område enligt bilaga.
Den sammanlagda arealen uppgår till ca 9 000 m2. Bolaget har för avsikt att etablera en
handels-/ logistikfastighet på ca 3 600 m2 inom området.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att gå vidare med ett
köpeavtal och ett exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-11-30. Bolaget har för avsikt att komma gång med byggnation under 2021.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2021-03-31.

Ärendets handlingar



Markanvisningsavtal, 2020-08-27
Bilaga - Karta med området

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

_________________
Beslutet skickas till:
Svenska Stålbyggen Mälardalen AB
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:mats.lundevaller@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-09-24

KS/2020:301 - 232

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Staben

Mats Lundevaller

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten
Lövåsen 3:1, Proveloper AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal, samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Peter Gullberg har via bolaget Proveloper AB, 556664-9884 ,nedan kallat Bolaget,
framfört önskemål om att förvärva mark inom Katrineholm Uppsala området.
Kommunen har genom ett markanvisningsavtal anvisat Bolaget ett område enligt bilaga.
Den sammanlagda arealen uppgår till ca 3 200 m2. Bolaget har för avsikt att etablera en
handels-/ restaurangbyggnad på ca 1 200 m2 inom området.
Kommunen ser positivt på etableringsplanerna och har för avsikt att gå vidare med ett
köpeavtal och ett exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-12-31. Bolaget har för avsikt att komma gång med byggnation när detaljplanen för
Lövåsen Uppsala vunnit lagakraft.
Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2021-03-31.

Ärendets handlingar



Markanvisningsavtal, 2020-09-24
Bilaga - Karta med området

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

_________________
Beslutet skickas till:
Proveloper AB
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:mats.lundevaller@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

1 (1)
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-21

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Beslut om eldningsförbud
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § Förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor att för Katrineholms kommun gäller följande:
Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet
omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved,
kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade
så att faran för antändning och spridning är låg.
Förbudet gäller från 2020-06-23 klockan 13:00 fram till beslut om föreskriftens
upphävande.
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av kommundirektören på
rekommendation av Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst.
(KS del § 73)
Dnr KS/2020:206 -170
Beslut om upphörande av eldningsförbud 2020-07-01
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att upphäva beslut om eldningsförbud, beslutat
2020-06-22 KS del § 73, från och med 2020-07-01 klockan 12:00 (KS del § 75)
Dnr KS/2020:206 - 170
Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens ordförande framför på kommunstyrelsens vägnar till länsstyrelsen i
Södermanland att i nuläget anses det inte föreligga något behov av ytterligare
vigselförrättare i Katrineholms kommun. (KS del § 88)
Dnr KS/2020:251-000
Avvisande av skadeståndsanspråk angående fosterhemsplacering
Kommunen avvisar skadeståndsanspråket med hänvisning till att en eventuell fordran
preskriberats. (KS del § 89)
Dnr KS/2020:270–750
Svar på remiss avseende förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för
äldre under covid-19-pandemin
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att, i enlighet med
vård- och omsorgsnämndens yttrande, som svar på rubricerad remiss meddela att
Katrineholms kommun inte har några synpunkter på remissförslaget utan ser positivt på
att detta regleras nationellt.(KS del § 91)
Dnr KS/2020:285-710

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

1 (2)
Datum

Kommunledningsförvaltningen

Vår beteckning

2020-09-23

Nämndadministration

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Sydarkivera har översänt ett sammanträdesprotokoll från förbundsfullmäktige
2020-06-12.
Handlings nr 2020:1567
Sydarkivera har översänt ett protokollsutdrag från förbundsstyrelses sammanträde
2020-03-06, § 4 - Budget 2021 plan 2022-2023.
Handlings nr 2020:1568
Sydarkivera har översänt ett protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde
2020-05-15,§ 17 - Arkivutredningen, översyn av arkivområdet (Ku 2017:02)
Handlings nr 2020:1570
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll sammanträde 2020-09-02.
Handlings nr 2020:1756
Kommunstyrelsens personalutskott har översänt ett protokollsutdrag 2020-09-20, § 14 –
Antagande av kollektivavtal KOM-KR.
Handlings nr 2020:1765
Region Sörmland har översänt ett protokoll fört vid sammanträde 2020-09-11 med
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handlings nr 2020:1810

Kommunstyrelsens medel till förfogande
Katrineholmsrevyn 2019/2020 har översänt en redovisning av beviljat bidrag.
Dnr KS/ 2019:224-045
Återbetalning av bidrag Kajrocken 2020, KS del § 14.
Dnr KS/2020:88-045

Övrigt
Länsstyrelsen i Stockholm har översänt beslut om förordnande som begravningsombud.
Handlings nr 2020:1555

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-09-23

KS/2016:27 - 000

Nämndadministration

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och
uppföljning
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss av betänkandet
Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits
för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun kommer inte att yttra sig
över remissen.
Dnr KS/2020:229-659
Årets Medborgarceremoni är framflyttad.
_________________

