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Datum

Vår beteckning

Socialförvaltningen

2020-03-11

SOCN/2020:13 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomiskt bistånd och vuxna
Laila Hämäläinen

Socialnämndens utskott

Yttrande över policy mot företeelsen social dumpning
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande och överlämna
det till kommunledningsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Policy mot företeelsen social dumpning handlar om att ge riktlinjer för hur
socialnämnden ska agera för att hantera ärenden som bedöms som social dumpning.
Social dumpning handlar om att en kommun medvetet flyttar individer som de anser är
förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom
påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att
aktivt uppmuntra personer att flytta till annan kommun. Detta sker i regel ensidigt utan
samverkan med mottagande kommun.
Socialförvaltningens bedömning av förslaget på policyn mot företeelsen social dumpning
är att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att hanteringen av individer
och familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig i sina hemkommuner
inte är acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt socialtjänstlagen att ta hand
om sina egna invånare och det är inte acceptabelt att man flyttar över både kostnader
och hantering av olika sorters sociala problem och andra behov av insatser till en annan
kommun.
Socialförvaltningen vill göra ett förtydligande till policyn i frågan om i vilka pågående
ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar ang. vad som gäller för pågående
ärenden och återföring av ansvar.

Ärendets handlingar
Förslag, policy mot företeelsen social dumpning KS/2020:79- 009

Ärendebeskrivning
Policy mot företeelsen social dumpning handlar om att ge riktlinjer för hur
socialnämnden ska agera för att hantera ärenden som bedöms som social dumpning.
Social dumpning handlar om att en kommun medvetet flyttar individer som de anser är
förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom
påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att
aktivt uppmuntra personer att flytta till annan kommun. Detta sker i regel ensidigt utan
samverkan med mottagande kommun.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Laila.Hamalainen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Socialförvaltningen
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Datum

Vår beteckning

2020-03-11

SOCN/2020:13 - 759

Ekonomiskt bistånd och vuxna

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens bedömning av förslag på policy mot företeelsen social dumpning är
att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att hanteringen av individer och
familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig i sina hemkommuner inte är
acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt socialtjänstlagen att ta hand om sina
egna invånare och det är inte acceptabelt att man flyttar över både kostnader och
hantering av olika sorters sociala problem och andra behov av insatser till en annan
kommun.
Socialförvaltningen vill göra ett förtydligande till policyn i frågan om i vilka pågående
ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar ang. vad som gäller för pågående
ärenden och återföring av ansvar. Det är i pågående barnavårdsärenden, utredning och
insats i våldsärenden i nära relation, pågående insatser mot missbruk som
hemkommunen måste ta hand om och den typen av ärenden kan lämnas över bara om
den nya kommunen går med på överflyttningen. Vad gäller återflytt av individer i vissa
fall till kommuner som har ägnat sig åt social dumpning kan det i praktiken vara svårt att
få till av många olika skäl. I de fallen måste man ta hänsyn till den aktuella individens
eller familjens förutsättningar och behov för att komma fram till rimliga och relevanta
beslut för individen eller familjen.
Vad gäller överflyttning av pågående ärenden med ekonomiskt bistånd finns inte det
reglerad i socialtjänstlagen. I de fallen är dock socialtjänstlagen kapitel 2:1§ tydlig i att
varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Laila Hämäläinen
Avdelningschef
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-03-20

KS/2020:117 - 232

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Mats Lundevaller

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Tegelstaden Bygg AB 556347-6398 nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål om att
erhålla markanvisning för två områden, Vasavägen intill Backavallen och ett område
söder om Svartbäcksvägen.
I kommunens Översiktsplan 2030 del staden är området vid Vasavägen intill Backavallen
utpekat som utvecklingsområde för idrott, verksamheter och bostäder. Området intill
Svartbäcksvägen är i samma översiktsplan utpekat som utvecklingsområde för bostäder.
Inom båda områdena behöver en ny detaljplan tas fram som möjliggör utveckling av
områdena enligt översiktsplanens intentioner. Sammanlagt bedöms det inom de båda
område möjligt att uppföra ca 200-300 bostäder enligt översiksplanen.
Bolaget har också för avsikt att teckna detaljplanavtal med kommunen och driva de båda
detaljplanerna i samråd med kommunen.
Kommunen har genom markanvisningsavtalet anvisat bolaget ensamrätt till de båda
områdena, med möjligheten att förvärva och utveckla områdena enligt kommande
detaljplan. Bolaget skall till kommunen redovisa vilka planer bolaget har för kommande
bebyggelse och övriga verksamheter inom respektive område. Kommunen har därefter
möjlighet att utvärdera bolagets planer innan beslut tas. Kommunen och bolaget kan
därefter i de fall där kommunen ser positivt på etableringsplanerna går vidare med
köpeavtal och exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-06-30. Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2022-03-30.

Ärendets handlingar


Markanvisningsavtal, 2020-03-16

KATRINEHOLMS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mats Lundevaller
Mark och Exploateringschef
____________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tegelstaden Bygg AB
Akten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vår handläggare

Mats Lundevaller
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2020-03-20

KS/2020:109 - 232

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Kanntorp
4:18 och 4:21, Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal, samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Skalunda Gruvan Elektriska AB 556647-8771 nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål
om att erhålla markanvisning för två avstyckade fastigheter i Sköldinge vid Kanntorps
bostadsområde. Lämplig bebyggelse på fastigheterna är 1 till 2 bostadshus.
Kommunen har genom markanvisningsavtalet anvisat bolaget ensamrätt till de båda
fastigheterna, med möjligheten att förvärva och utveckla områdena enligt gällande
detaljplan 0483/P90/2.
Bolaget ska till kommunen redovisa vilka planer bolaget har för kommande bebyggelse
inom respektive fastighet. Kommunen har därefter möjlighet att utvärdera bolagets
planer innan beslut tas. Kommunen och bolaget kan därefter i de fall där kommunen ser
positivt på etableringsplanerna arbeta vidare med köpeavtal och exploateringsavtal.
Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast
2020-04-30. Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2022-04-30.

Ärendets handlingar


Markanvisningsavtal, 2020-02-05

Mats Lundevaller
Mark och Exploateringschef
____________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skalunda Gruvan Elektriska AB
Akten
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