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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-09-14 
Vår beteckning 

KS/2022:237 - 4.14 - 
Vatten och avlopp 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för Ekenäs fritidsområde, Katrineholms 
kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområdet för 
nyttigheterna vatten och spillvatten för fastigheterna Ekenäs 1:10, Ekenäs 1:92 – 1:114 och 
1:117 - 1:121 på fritidsområdet Ekenäs, Katrineholms kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster ska 
ordnas genom den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen är skyldig att snarast tillse att 
allmänna vattentjänster anordnas där behov finns, enligt 6 § vattentjänstlagen. 
Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas dricksvatten och/eller avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse 
behöver ordnas i ett större sammanhang. 

I kommunens VA-plan är Ekenäs fritidsområde utpekat som ett § 6 område med drygt 30 
fastigheter. Sörmland Vatten har för avsikt att påbörja projektering av utbyggnaden av VA-
ledningar för området i början av 2022. Utbyggnaden beräknas vara klar under 2023 och 
därefter kan fastigheterna ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. 

Ärendets handlingar 
 Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2022-06-08 

 Skrivelse Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs 
fritidsområde, Katrineholms kommun, - Rättelse inklusive bilaga, 2022-09-12 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till:  

Sörmland Vatten och Avfall AB 

Akten









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

Handläggare: Lotta Edström  
 
 
Katrineholm 12 september 2022  

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för 
Ekenäs fritidsområde, Katrineholms kommun.  
 
Rättelse till tidigare skrivelse då fastigheterna Ekenäs 1:115 och 1:116 i dagsläget 
inte har något behov av den allmänna VA-tjänsten så ska dessa inte idag inkluderas i 
beslutet om verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
 
Förslag till beslut 
 
 
att  styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en verksamhetsområdet 

för nyttigheterna vatten och spillvatten för fastigheterna Ekenäs 1:10, Ekenäs 
1:92 – 1:114 och 1:117 - 1:121 på fritidsområdet Ekenäs, Katrineholms 
kommun. 
 

 
 
 
Sammanfattning 
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), §6 ska kommunen 
besluta om verksamhetsområde för VA. Verksamhetsområdet ska fastställas av 
kommunfullmäktige. Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster ska ordnas genom den allmänna va-anläggningen. 
Huvudmannen är skyldig att snarast tillse att allmänna vattentjänster anordnas där 
behov finns enligt 6§ vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller 
avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse behöver ordnas i ett större 
sammanhang. Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga 
regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och 
fastighetsägarna inom området. 
 
För verksamhetsområdet Ekenäs ska beslut fattas för nyttigheterna vatten och 
spillvatten. Områdets avgränsning redovisas på bifogad karta och ska innefatta 
följande fastigheter.  

Kommunstyrelsen Katrineholms 
kommun



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

 
Följande fastigheter innefattas i verksamhetsområdet: 
Ekenäs 1:10, Ekenäs 1:92 – 1:115 och 1:117 - 1:121. 
 

 
Översikt  
 
 
I kommunens VA-plan är Ekenäs fritidsområde utpekat som ett §6 område med drygt 
30 fastigheter. Sörmland Vatten har för avsikt att påbörja projektering av utbyggnaden 
av VA-ledningar för området i början av 2022. Utbyggnaden beräknas vara klar under 
2023 och därefter kan fastigheterna ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen. 
 
 
 
 
Bilaga 1  
Karta utökat verksamhetsområde  
 

Ekenäs
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Datum 

2022-09-09 
Vår beteckning 

KS/2022:101 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen  
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Redovisning av obesvarade motioner september 2022 

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. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 9 september 
2022 fanns sammanlagt 14 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. Den 
äldsta motionen väcktes i september 2021.  

Ärendets handlingar 
 Sammanställning över obesvarade motioner – september 2022 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten



Sammanställning av obesvarade motioner – 2022-09-09 
Diarienummer Ärenderubrik Motionär Väckt i KF Prel KF 
KS/2021:292 Motion om 

koldioxidbudget 
Tony Rosendahl (V) 
Anita Johansson (V) 
Thomas Selig (V) 

2021-09-20 december 

KS/2021:383 Motion om arbetsskor till 
vård- och 
omsorgspersonal 

Joha Frondelius (KD) 
Mariana Loley (KD) 
John G Ogenholt (KD) 

2021-12-13 November 

KS/2021:384 Motion om fritidscheck för 
barn och ungdomar 

Joha Frondelius (KD) 
Marian Loley (KD) 
John G Ogenholt (KD) 

2021-12-13 November 

KS/2021:385 Motion om handlingsplan 
för att ta tillvara äldres 
kompetens 

Joha Frondelius (KD) 2021-12-13 November 

KS/2021:395 Motion om Fria bussresor 
för personer över 65 år 

Mica Vemic (SD) 2021-12-13 November 

KS/2022:91 Motion om arbetsmiljön 
inom LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade) 

Marian Loley (KD) 
Joha Frondelius (KD) 
John O Ogenholt (KD) 

2022-03-21 Februari 

KS/2022:92 Motion om skydd av 
produktiv jordbruksmark 

Ann-Charlotte Olsson (C) 2022-03-21 Februari 

KS/2022:143 Motion om trygg och 
trafiksäkert Kvarnenkors 

Marian Loley (KD) 
Johan Frondelius (KD) 
John G Ogenholt (KD) 

2022-05-16 April 

KS/2022:144 Motion om 
stärkdemokratin - gör 
försök med sänkt 
rösträttsålder 

Nicklas Adamsson (MP) 2022-05-16 April 

KS/2022:154 Motion om Ljusslinga på 
Åsen 

MarianLoley (KD) 
Johan Frondelius (KD) 
John G Ogenholt (KD) 

2022-05-16 April 



KS/2022:160 Motion om att starta 
ytterligare en 
familjecentral 

Anders Gölevik (C) 
Ann-Charlotte Olsson (C) 
Victoria Barrsäter (C) 

2022-05-16 April 

KS/2022:199 Motion om regnrabatter Ann-Charlotte Olsson (C) 2022-06-13 Maj 
KS/2022:267 Motion om att eliminera 

onödigt höga gupp 
Joha Frondelius (KD) 
Marian Loley (KD) 
John G Ogenholt (KD) 

2022-08-29 Juni 

KS/2022:268 Motion om IOP (idéburet 
offentligt partnerskap) 

Joha Frondelius (KD) 2022-08-29 Juni 
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Datum 

2022-09-19 
Vår beteckning 

KS/2022:316 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomi 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Susanne Sandlund 
Handläggare telefon 

0150-570 35 
Handläggare e-post 

Susanne.sandlund@katrineholm.se 

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till 
augusti 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari – 31 
augusti 2022 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2022 omfattar kommunstyrelsens 
samtliga områden, kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kommunstyrelsens ackumulerade utfall för perioden är -127 772 tkr. Det är en positiv 
avvikelse mot budget med 20 132 tkr. Prognosen för helår är positiv och beräknas till 6 300 
tkr. Budgetavvikelse kommunstyrelsen gemensamt uppgår till 8 841 tkr och avser främst 
reserverade medel som ej har nyttjats under perioden. Prognosavvikelsen 5 600 tkr avser 
bland annat tillfällig ramförstärkning avseende reserverade medel för övergång till egen 
försörjning samt medfinansiering yrkesvuxna 2022. Dessa medel kommer ej rekvireras från 
kommunen. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens delårsrapport 2022 

 

Susanne Sandlund 
Personalchef och tf ekonomichef 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 



Kommunstyrelsen 

 
 
Delårsrapport 
Delår 2022 
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Inledning 
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 

januari till och med 31 augusti 2022. 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 2022-2024 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. 

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens och 

de kommunala bolagens 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. 

Inför arbetet med delårsrapporten 2022 har upplägget setts över utifrån aktuella 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar 

när det gäller innehållet jämfört med delårsrapporten 2021. 
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Ansvarsområde och organisation 
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 samt budget- och skuldrådgivning. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt 

hållbar utveckling. Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsprocesser, näringsliv och 

fastighetsförvaltning finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det innebär ett ansvar för allt från 

strategisk näringslivsutveckling till att skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en 

utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och 

kommuninvånare samt förvaltning och utveckling av kommunens fastigheter. Vidare avser arbetet 

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. 

Väsentliga organisationsförändringar 

• Förvaltnings-/näringslivschef till samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsatts från och med 

augusti. 

• Enhetschef för projektenheten under avdelningen strategi och infrastruktur på 

samhällsbyggnadsförvaltningen har rekryterats. 

• Ny kommunjurist har tillträtt under sommaren. 

• Förberedelsen inför den nya överförmyndarnämnden (från och med år 2023) har inletts där 

chef rekryterats och tillträtt. 

• Till kommunledningsförvaltningen pågår rekrytering av lönechef och under hösten kommer 

rekrytering av ekonomichef att genomföras. 
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsens verksamheter har under perioden påverkats av bland annat minskade 

pandemirestriktioner, kriget i Ukraina samt ökad inflation och höjda räntor. Planerade aktiviteter 

som utbildningar, seminarier samt andra arrangemang har tidigare inte kunnat genomföras eller 

anpassats till digitala lösningar. Det har funnits ett stort uppdämt behov att mötas och många 

aktiviteter har nu kunnat startas upp igen. 

Utifrån arbetet med Hälsoåret 2022 pågår aktiviteter av olika slag inom hela kommunorganisationen 

med fokus på hälsa för medarbetare. Det har hittills varit tre ansökningsperioder för Mitt 

drömprojekt fokus hälsa. Den sista ansökningsperioden sträckte sig fram till den sista augusti och 

under den perioden inkom ett tiotal ansökningar, som styrgruppen ska fatta beslut om under 

september månad. Totalt har 16 projekt beviljats medel. 

Antalet ärenden och besökare till Kontaktcenter har under året ökat. För perioden till och med 

augusti månad har Kontaktcenter haft fler besökare än under hela 2021. För att kunna upprätthålla 

en god service och tillgänglighet gentemot kommunens invånare finns behov av större lokaler. 

Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion har rutiner och struktur kring årliga uppföljningar av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet arbetats om och förtydligats. 

Utifrån kriget i Ukraina och det rådande säkerhetspolitiska läget i omvärlden har satsningar kring 

informationssäkerhet gjorts under våren. Alla anställda genomför nu löpande, korta utbildningar 

kring informationssäkerhet. 

Multifaktorsautentisering har införts inom hela Katrineholms kommun för att minska risken för 

dataintrång. 

På grund av det säkerhetspolitiska läget i världen har beredskapen förbättrats genom att: skapa en 

krigsorganisation och bemanning, besikta skyddsrum, sett över förmåga och utrustning för 

hantering av kärnteknisk händelse, beslutat om trygghetspunkter samt förbättrat nöddrift. 

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet har fokuserats på förberedelser inför ny 

lagstiftning 2023, Länsstyrelsen har granskat organisation och dokumentation. Katrineholm har fått 

positiv återkoppling och är "godkända". 

Fortsatt fokus på att förebygga våld, arbetet med en kommun fri från våld pågår, 

kompetenshöjande och avhjälpande insatser genomförs och planeras. till exempel sker ett 

systematiskt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid med fokus på barn och unga i 

riskzon för kriminalitet och missbruk. 

Under sommaren har feriearbetande ungdomar arbetat med trygghet och bland annat genomfört 

preventionskonceptet "Machofabriken". 

Nämndadministration har tagit över nämndsekreterarskapet för bildningsnämnden. Detta i enlighet 

med inriktningen att på sikt införa en central nämndadministration. Förberedelser har också 

påbörjats för att överta nämndsekreterarskapet för bygg- och miljönämnden. 

Förberedelserna inför valet 2022 har intensifierats under senare delen av våren och fram till och 
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med valets genomförande. Det innebär bland annat att fler personella resurser har avsatts. 

I arbetet med Framtidsplan 2050 (översiktsplanen) har samhällsbyggnadsförvaltningen under våren 

arbetat med att ta fram förslag till nya strategier för år 2050. Under våren har även en flytt- och 

boendeanalys tagits fram för att identifiera hur flyttmönster ser ut i dag. 

Under sommaren har ett stort arbete genomförts för att skapa en digital planmosaik med 

kommunens alla gällande detaljplaner. Med hjälp av planmosaiken kan handläggare få en 

uppfattning av vilka planbestämmelser som gäller för en specifik plats. 

De detaljplaner som har vunnit laga kraft har laddats upp till Lantmäteriets Nationella 

geodataplattform. Syftet är att göra informationen som arbetats fram under planprocessen digitalt 

tillgänglig och maskinellt läsbar. 

Första kvartalet var antalet bygglovsansökningar och anmälningar av ej bygglovspliktiga åtgärder på 

hög nivå. Under andra kvartalet har det skett en kraftig minskning som är ovanligt stor. 

Resandet med buss har en bit kvar innan återhämning skett till samma nivå som före pandemin. 

Biljettintäkter är därmed något lägre och kostnaden för kollektivtrafik högre på grund av index. 

Nettokostnad för Kollektivtrafik helåret 2022 förväntas bli högre än budgeterat till största del 

beroende på högre index. 

På grund av kompetens- och resursbrist hinner inte samhällsbyggnadsförvaltningen med arbetet 

med Mobility management (MM) som är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. MM bidrar till 

kommunens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet. 

Den nybildade fastighetsavdelningen är nu fulltalig, arbete med att få personal på plats och 

fastställa avdelningens ansvarsområden pågår. 

Nu fokus på att arbeta med de strategiska uppdrag som tilldelats fastighetsavdelningen och då 

främst med att utreda effektivt nyttjande av skollokaler. 

Volymutveckling 

Volymmått 

Utfall jan-aug 

2022 Prognos 2022 

Utfall jan-aug 

2021 Utfall 2021 

Leverantörsfakturor 50 936 82 000 52 054 80 309 

- varav elektroniska fakturor (%) 92% 98% 90% 90% 

Lönespecifikationer 36 339 68 000 45 355 67 366 

Fullvärdiga e-tjänster 126 130 117 124 

Ärenden hos konsumentvägledningen 167 300 119 240 

Inkomna ärenden budget- och 

skuldrådgivningen 165 280   

Företagsbesök enligt näringslivsrådets 

samverkansprogram 29 70 26 70 

Volymmått Ärenden hos konsumentvägledningen utfall jan-aug 2021 avser volymmått för perioden jan-juni 2021. Volymmått Inkomna ärenden budget- 

och skuldrådgivningen är nytt volymmått för 2022, varmed ingen jämförelse finns för 2021. 

Kommentar till volymutveckling 

Antalet fakturor har minskat i jämförelse med föregående år, vilket är en följd av bland annat stora 

inköp av utrustning som krävdes inom verksamheterna under pandemin. 

Andelen elektroniska fakturor har ökat med 2 procentenheter jämfört med samma period 

föregående år. Denna ökning är enligt plan, då det innebär smidigare processer med mindre 

manuell hantering. 
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Antalet lönespecifikationer ligger inom planerad nivå. Minskning mot samma period föregående år 

beror på färre antalet anställda. 

Antalet fullvärdiga e-tjänster ökar inte i samma takt som tidigare år då e-tjänster kvalitetssäkras 

samt inaktuella e-tjänster gallras ut. 

På grund av det höga trycket på Kontaktcenter och också för att kunna fokusera på de 

konsumentärenden som kommer in, sker konsumentvägledningen idag under vissa tider två dagar i 

veckan, vilket kan komma att leda till färre antal ärenden. 

Med anledning av räntehöjningar och också prisökningar på bland annat livsmedel, elpriser och 

drivmedel prognostiseras antalet budget- och skuldrådgivningsärenden att öka. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Samlad bedömning och förväntad utveckling 

Under flera år har kommunen haft en hög tillväxt med en växande befolkning och utveckling av 

attraktiva boenden. Insatser och åtgärder för trygghet har stått i fokus och flera 

kommungemensamma åtgärder har inletts som riktas till barn- och unga. Säkerhet är också ett 

uppdrag som prioriterats brett, från it-säkerhet till gator och torg. Några fler områden som har 

utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas är digitalisering, hållbarhet, samordning och 

arbetsmiljö. 

Trots pandemi, krig i Europa, höjd inflation och en begynnande lågkonjunktur kommer målen till 

stor del att nås. Det har samtidigt påverkat och kommer att påverka både tillväxt och ekonomiska 

förutsättningar, men ger samtidigt utrymme för både analys och bättre framförhållning där den nya 

översiktsplanen, Framtidsplan 2050, kommer att var vägledande för kommunens utveckling. 

För året kommer kommunstyrelsens verksamheter nå ett resultat i balans. Däremot påverkar den 

höga investeringstakten, inklusive lokaler och fastigheter, målet om investeringar. 

Nedan följer en sammanfattning vad som genomförts och pågår för att möta kommunens mål. 

 

Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning 

Med hänsyn till rådande omvärldsläge har näringslivsenheten fokuserat på att upprätthålla arbetet 

mot befintliga företag. 

Fokusering har gjorts på några av de utpekade prioriteringsområdena från Svenskt Näringslivs 

undersökning; Kompetensförsörjning och Samverkan skola/näringsliv för att stärka vårt befintliga 

näringsliv i första hand. 

Näringslivsenheten har initierat ett IT-kluster med lokala IT företag och KTC för att hitta snabbare 

vägar till utbildad kompetens, då stort behov finns bland företag idag. 

Näringslivsenheten har initierat gruppen, Kompetensförsörjningsgrupp KFV, med medverkan från 

näringslivsenheterna, HR och arbetsmarknad från Katrineholm, Flen och Vingåker samt deltagare 

från Arbetsförmedlingen, Sparbanken och KTC. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunna se 

behoven av kompetens på den regionala arbetsmarknaden för att kunna möta med rätt insatser 

både lokalt och regionalt. 

Exploateringsområde Lövåsen Finntorp och Uppsala utvecklas och mark förbereds till försäljning. 

 

Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Ett strukturprogram för resecentrum och området med parkeringar och mackarna upp mot 

Vasavägen är under framtagande utifrån uppdraget i kommunplanen. En skiss kommer att vara klar 

före årsskiftet. 

Ett flertal detaljplaner för nya bostäder har bearbetats under perioden. Bland annat har 

flerbostadshusprojekten Stortorget, Duvestrand Södra och Backavallen ställts ut för 
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samråd/granskning. Detaljplanen för Trollestrand - etapp 2 för villabebyggelse har varit ute på 

samråd och ändringen av detaljplanen för Bie har antagits. 

Det byggs ny belyst gång- och cykelbana på Fredsgatan utanför Violen. Projektering av ny belysning 

på gång- och cykelbanan utmed Trädgårdsgatan pågår och arbetet startar i höst. Katrineholm har 

fortfarandet stora behov att prioritera infrastruktur för gång-och cykeltrafik, samt att bygga om sista 

etappen av nya stråket över Vasabron för att vara tillgängligt, hållbart och en trygg trafikmiljö för 

barn och andra oskyddade trafikanter. 

 

En stark och trygg skola för bättre kunskaper 

Insatser pågår inom ANDTS-området med syfte att uppnå ökad trygghet och kunskap, bland annat 

genom ANDTS-coachutbildning som har startats på Lindengymnasiet för lärare och övrig personal. 

Utbildning för övriga anställda inom kommunen kommer erbjudas under 2023. Genom feriearbetet 

ANDTS-ambassadörer har även kunskap och information nåt målgruppen ungdomar. 

Arbete för att främja fysisk aktivitet hos barn och unga har fortsatt och allt fler aktörer har anammat 

konceptet "prova på biljett". Konceptet innebär att barn och unga som har en önskan om att vara 

mer fysiskt aktiva på fritiden men inte hittat någon organiserad aktivitet, får prova på biljetter till 

aktiviteten Supersportis. 

Satsningen SSPF (Skola, socialtjänst, polis, fritid) har startat och arbetar nu med aktiva ärenden. 

Samordningen syftar till att tidigt identifiera barn och unga i riskzon för kriminalitet och missbruk 

och i samverkan arbeta med åtgärder. Arbetet är också sammankopplat med det långsiktigt 

förebyggande arbetet mot våld och missbruk. I denna samverkan så ingår också Trygghetsvärdar 

och trygga vuxna på stan. 

Säkerhetsenheten har tillsammans med skola och polis arbetat med att förebygga och hantera 

pågående dödligt våld. Bland annat har tekniska lösningar för inrymning och låsning på Järvenskolan 

och Stensätterskolan startats igång. Arbetet omfattar nya rutiner, utbildning av personal samt 

övningar och utvärdering. Arbetet har varit en pilot som nu är tänkt att rullas ut på alla skolor. 

 

Trygg vård och omsorg  

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige. Det lokala dopningsförebyggande nätverket med polis, 

gym, kommun m.fl. har fortsatt under året. Under året har tre nya gym diplomerats i metoden 100% 

ren hårdträning: Friskis och Svettis, D.E Hälsa & Friskvård samt Katrineholms Atletklubb. 

 

Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv 

Projekt Naturskola i Katrineholm beviljades LONA-bidrag under 2022 och drivs av KomTek i 

samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kulturskolan. Projektet syftar till att utreda 

befintliga resurser samt ytterligare behov för att bedriva Naturskola i KomTeks regi. En skolskog är 

under färdigställande i Björkvik. 

Det nya utegymmet på Norr är klart och invigt. En gångstig utmed stranden vid Djulö har påbörjats 

men beräknas byggas klart år 2023. Ett projektsamarbete pågår mellan Service- och 

Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen i att utveckla campingen vid Djulö. 

 

Hållbar miljö 

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan/klimatstrategi kommer att påbörjas under 

hösten eller så snart personella resurser för arbetet finns på plats. 
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Med målet att minska övergödningen kommer i början av hösten reduktionsfiske att påbörjas i 

Spetebysjön. Arbetet kommer att fortgå kampanjvis fram till och med år 2024. 

Muddringen av Öljaren har stått stilla under sommaren på grund av ett större haveri, det är oklart 

när arbetet kommer att komma igång igen. 

Projekteringen av Våtmark mejeridiket beräknas starta under hösten. Anläggningsarbetet beräknas 

påbörjas tidigast 2023 och en invigning av våtmarken bedöms kunna ske tidigast 2024. 

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har slutförts under året, den kommer att gå upp för 

antagande under hösten för att börja gälla 2023. 

Nyligen beslutade förändringar i vattentjänstlagen innebär bland annat att varje kommun ska ha en 

aktuell vattentjänstplan 1/1 2024. Arbetet att ta fram en sådan kommer därför att behöva påbörjas 

snarast. 

Uppdateringen av kemikalieplanen kommer att påbörjas under hösten. Kommunen har köpt upp ett 

nytt kemikalieregister vilket avsevärt kommer att underlätta övervakningen av kommunens egna 

kemikalieanvändning och strävan att minska miljöpåverkan av kemikalierna. 

Arbetet med att minska nedskräpningen har bland annat skett i samarbete med Städa Sverige, 

lokala idrottsföreningar och näringslivet. 

 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation  

En kommunövergripande strategi för suicidprevention har tagits fram med det övergripande målet 

att - Ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda 

utvägen. En kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention ska tas fram med aktiviteter 

som ska leda till att målen med strategin uppnås. 

Hälsoåret samordnas av kommunledningsförvaltningen. Under året har flera insatser genomförts. 

Det är dock för tidigt att se några effekter av hälsoåret. 

En kommungemensam struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram avseende 

undersökning och uppföljning samt årlig checklista. För ett samlat grepp har verksamhetssystemet 

Stratsys byggts ut med en arbetsmiljömodul. 

Upphandling av företagshälsovård har inletts, med ett ökat fokus på stöd och samarbete i 

främjande åtgärder. 

Personal på samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört kommunens traineeprogram för 

framtida ledare och ges möjlighet att utvecklas på jobbet, samt att kompetensförsörjningen tryggas. 

Utbildningar i Microsoft Office 365 har genomförts i syfte att effektivisera samt arbeta smartare. Fler 

fördjupningsutbildningar är planerade. 

Ett långsiktigt universellt förebyggande arbete, i syfte att Katrineholm ska bli en kommun fri från 

våld, har startat och kommer genomföras med stöd av Jämställdhetsmyndighetens handbok "inget 

att vänta på". Arbetet är kommunövergripande och utgår ifrån WHOs 7-strategier för att förebygga 

våld. Våld har definierats och planering av aktiviteter och implementering är i full gång. 

Utöver medarbetar- och lönesamtal har möjligheten att ta fram individuella 

kompetensutvecklingsplaner lagts in digitalt, vilket minskar risken för att tappas bort vid till exempel 

chefsbyten. 

Ett förslag till reviderad kompetensförsörjningsplan har tagits fram för beslut. 

Som ett led i att förenkla för medarbetaren att registrera lön har en mobil app introducerats. 

Ekonomisystemet fortsätter utvecklas med syfte att förenkla och digitalisera processerna. 
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Ekonomisk ställning 
Driftredovisning 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/8 

2022 

Utfall per 31/8 

2021 

Budget per 

31/8 2022 

Avvikelse per 

31/8 2022 

Prognos 

avvikelse 

helår 2022 

KS -12 440 -7 966 -21 281 8 841 5 600 

KLF -59 100 -67 201 -64 800 5 700 500 

SBF -56 232 -37 936 -61 823 5 591 200 

      

      

      

Summa -127 772 -113 103 -147 904 20 132 6 300 

Kommentar 

Kommunstyrelsens ackumulerade utfall för perioden är -127 772 tkr. Det är en positiv avvikelse mot 

budget med 20 132 tkr. Prognosen för helår är positiv och beräknas till 6 300 tkr. 

Budgetavvikelse KS gemensamt uppgår till 8 841 tkr och avser främst reserverade medel som ej har 

nyttjats under perioden. Prognosavvikelsen 5 600 tkr avser bland annat tillfällig ramförstärkning 

avseende reserverade medel för övergång till egen försörjning samt medfinansiering yrkesvuxna 

2022. Dessa medel kommer ej rekvireras från kommunen. 

Den positiva budgetavvikelsen på kommunledningsförvaltningen är en följd av vakanser som inte 

tillsatts fullt ut, minskade kostnader för lagring av data samt högre rådgivningsintäkter och bidrag. 

Kostnader för leasing av datorer förväntas inkomma i slutet av året varför denna kostnad är lägre i 

denna period. Kostnader för intranät, försäkringspremier, upphandlingsuppdrag samt 

systemutveckling är däremot högre än budget för både period och prognos. 

På samhällsbyggnadsförvaltningen beror den positiva avvikelsen mot budget dels på lägre 

kostnader för personal, då vakanser och föräldraledigheter inte tillsatts fullt ut och dels på en enskilt 

hög bygglovsintäkt från Amazon samt högre övriga intäkter. Ökad inflation och kostnadsökningar 

kommer påverka bygglovsansökningarna med minskade intäkter för bygglov. Prognosen för 

kollektivtrafiken förväntas bli 1 700 tkr högre än budget vilket beror på högre index. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Huvudprojekt 

Utfall per 31/8 

2022 

Budget helår 

2022 

Kvar av årets 

budget 

Prognos 

avvikelse 

helår 2022 

Färdigställs 

2022 (ja/nej) 

111000 Digitalisering -726 -3 887 3 161 400 nej 

121000 Digitalisering 

ek/upph avd -203 -357 154 0 ja 

122001 Årliga 

nätverksinvesteringar -993 -2 207 1 214 0 nej 

122004 

Bredbandsutbyggnad -49 -4 001 3 952 3 600 nej 

122006 Trygghetsskapande 

åtgärder -91 -100 9 0 ja 

122009 System för ledning 

o styrning 0 -500 500 0 nej 

Summa kommunlednings-

förvaltning -2 062 -11 052 -8 990 4 000  

      

210009 Aktivitetsparker -625 -350 -275 -244 Ja 

210013 Åtg. enl park. strat -349 -498 149 0 Ja 

210014 Sveaparken -3 313 -4 000 687 -1 000 Ja 

210019 Belysning -451 -1 027 576 0 Nej 

210027 Gator 340 -500 840 275 Ja 

210028 

Trafiksäkerhetsåtgärder -51 -500 449 0 Ja 

210029 Köpmangatan 

gångfartområde -3 0 -3 0 Ja 

210031 Attraktiva parker -21 -2 000 1 979 1 000 Nej 

210032 Cirkulationsplats 

Vingåkersv -379 -1 449 1 070 0 Ja 

210033 Åtgärder vid nya 

Järvenområdet -221 0 -221 0 Ja 

210035 Dagvattenstrategi -8 -500 492 0 Ja 

210036 Åtg enl GC-plan -1 413 -1 500 87 0 Ja 

210037 Utv. Djulöområdet -843 -4 000 3 157 0 Ja 

240001 KLC projekt -13 -500 487 0 Ja 

250002 

Kollektivtrafikåtgärder 

2021 -164 -500 336 0 Ja 

122007 Stadsparken 

belysning 0 -150 150 0 Ja 

122008 St Djulö bergvärme -1 281 -1 000 -281 -281 Ja 

124101 Fettavskiljare 

Maistro 0 -500 500 500 Nej 

210034 Djulö Lantbruk 0 -1 000 1 000 0 Nej 

210038 

Fastighetsinvesteringar 

2022 0 -250 250 250 Nej 
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Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Summa samhällsbyggnads-

förvaltning -8 794 -20 224 11 430 500  

Summa -10 856 -31 276 2 440 4 500  

Kommentar 

Kommunstyrelsens prognos är en positiv avvikelse på 4 500 tkr, som till största del beror på 

investeringar som sannolikt inte kommer att kunna genomföras under året. Det finns samtidigt 

osäkerhet i prognos för bland annat bredbandsutbyggnad som beror på vissa faktorer som i sin tur 

påverkar om medlen kommer förbrukas i år eller kommande år. 

Kommunledningsförvaltningens prognos har en positiv avvikelse på 4 000 tkr, till största del 

beroende på projekt bredbandsstrategi. En ny bredbandsstrategi är under framtagande som ska 

förtäta fiberutbyggnad ytterligare samt satsningar på välfärdsteknik kopplat till fiber. 

Budgetavvikelser för både digitalisering och bredbandsutbyggnad beror på att 

investeringskostnader väntas inkomma i slutet av året. 

För samhällsbyggnadsförvaltningen har merparten av investeringsprojekten lägre kostnader än 

budget. Total budgetavvikelse uppgår till 11 400 tkr samtidigt som prognosen för helåret endast 

uppgår till 500 tkr. Det förklaras av att investeringskostnader planeras belasta projekten i slutet av 

året. 

Aktivitetspark beräknas kosta mer än budgeterat på grund av trygghetsbelysning runt området. 

Projekt Sveaparken beräknas överstiga budget på grund av ökade priser på material samt 

byggnation av vattenlekparken. Den negativa avvikelsen ryms inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens totala investeringsbudget. 

Projekt attraktiva parker ligger i planeringsskede och avser till stor del en ny stadsdelslekpark. Detta 

projekt beräknas byggas 2023. 

Projekt åtgärder vid nya Järvenområdet redovisar förlust i delårsbokslutet, det kommer att täckas 

upp av bidrag som kommer att erhållas i slutet av året. 

Bergvärmeinstallation vid Djulö Värdshus överstiger budget, vilket beror till största del på ökade 

materialpriser. 

Projekt fettavskiljare Maistro är uppskjutet, varmed inga kostnader beräknas inkomma under 2022. 

  

Exploateringsredovisning 

 

Kommentar 

Exploateringsverksamhet innebär åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för 

bostads-, affärs- och industriändamål. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 

gemensamma anläggningar inom området som exempelvis gator, grönområden och VA. 
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Exploateringsverksamheten fördelas mot driftprojekt, exploateringsprojekt samt investeringar 

beroende på vilken typ av kostnad och intäkt det är. Till driftprojekt klassificeras bland annat 

gatukostnadsersättningar samt kostnader som hänförs till planering och förstudie. 

Exploateringsprojekt avser omsättningstillgångar som iordningställts i avsikt att säljas och 

investeringar avser tillgångar som inte ska avyttras, till exempel mark som utgör allmän plats såsom 

gata och park. 

För driftprojekt uppgår prognosavvikelse för 2022 till 33 000 tkr, vilket till största del förklaras av ej 

budgeterad gatukostnadsersättning i projekt Ragnars gärde. Budget- samt prognosavvikelse för 

exploateringsprojekt beror främst på färre sålda tomter samt större kostnader i projekt Lövåsen-

Finntorp i jämförelse mot budgeterat. Kvar av årets budget för investeringar som uppgår till 

27 333 tkr gäller främst fastighetsförvärv då det inte skett några förvärv, lägre kostnader i jämförelse 

mot budget i projekt Lövåsen-Finntorp samt ej budgeterad kostnad för infrastruktur i projekt 

Ragnars Gärde. Prognosavvikelse för 2022 hänförs till dessa tre projekt. 

Nedan följer sammanfattning av större exploateringsprojekt. 

Detaljplan för Kerstinboda pågår och beräknas färdigställas i början av 2023, därmed kommer inte 

arbetet med infrastruktur att komma igång under 2022. 

Ericsbergs exploatering av bostäder på Ragnars Gärde fortlöper enligt exploateringsavtal, 

kommunen tar över gator och grönområden succesivt efter slutbesiktning. Etapp två håller på att 

regleras och sista etapp tre beräknas vara klar till årsskiftet. 

Arbetet med att iordningställa Lövåsen-Finntorp går in i slutfasen, iordningställande av 

verksamhetsytor och infrastruktur beräknas färdigställas innan årsskiftet. Ökade kostnader i 

projektet på grund av rådande marknadsläge samt mer sprängning av berg än beräknat. 

Färdigställande av gator och GC-väg till Stensättersskolan i projekt norra stadsdelen blev dyrare än 

budgeterat, viss kostnad att härleda till ökade marknadspriser. 

Inom projekt Lövåsen Uppsala så är projektering av infrastruktur klar och uppstart av arbetet 

beräknas ske under hösten. 

Dataljplanen för Sandbäcken 3:1 Stortorget pågår och försäljning av marken fördröjs. Planerad 

försäljning under senare delen av 2023. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnader & personalstyrka 

Vakanser har tillsatts under året inom kommunledningsförvaltningen och det innebär fler 

månadsanställda per sista augusti. Andelen visstidsanställda, eller föräldravikariat, har ökat mellan 

åren. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är lönekostnader lägre vilket hänförs till vakanser under året. 

Miljö och bygglovsavdelningen har under året haft flera vakanser som nu alla är tillsatta.  

Tjänsten Klimat & Energirådgivare ska ersättningsrekryteras januari 2023 efter pensionsavgång och 

tills vidare hanteras denna tjänst genom konsult. I samband med bildande av ny projektenhet på 

avdelningen för strategi och infrastruktur där enhetschef rekryterades internt uppstod behov av att 

rekrytera en ny projektledare. I nuläget hanteras behovet med konsult. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/8 36 365   37 312   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 

av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 0,1%   0%   

Årsarbetare, antal omräknade 

heltider 1/1-31/7 78,4 59,7 18,6 78,4 60,4 18 

Timanställda, andel av totalt antal 

årsarbetare (%) 1/1-31/7 0,9% 0,5% 2,3% 0,4% 0,4% 0,4% 

Månadsanställda, antal 31/8 84 64 20 81 64 17 

Tillsvidareanställda, andel av 

månadsanställda (%) 31/8 91,7% 95,3% 80% 95,1% 95,3% 94,1% 

Visstidsanställda, andel av 

månadsanställda (%) 31/8 8,3% 4,7% 20% 4,9% 4,7% 5,9% 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/8 18 094   19 833   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 

av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 0,1%   0%   

Årsarbetare, antal omräknade 

heltider 1/1-31/7 53,1 27,4 25,8 50,9 26 24,9 

Timanställda, andel av totalt antal 

årsarbetare (%) 1/1-31/7 0% 0% 0% 0,3% 0% 0,6% 

Månadsanställda, antal 31/8 52 27 25 50 26 24 

Tillsvidareanställda, andel av 

månadsanställda (%) 31/8 98,1% 100% 96% 98% 96,2% 100% 

Visstidsanställda, andel av 

månadsanställda (%) 31/8 1,9% 0% 4% 2% 3,9% 0% 
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Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 

Samtliga medarbetare har möjlighet att arbeta heltid. Månadsanställda med heltidsanställning som 

har valt att gå ner i tid, har ökat inom kommunledningsförvaltningen. Andelen månadsanställda som 

arbetar heltid är något lägre inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Månadsanställda som arbetar 

heltid, andel (%) 31/8 95,2% 98,4% 85% 98,7% 98,4% 100% 

Månadsanställda med 

heltidsanställning som har valt att 

arbeta deltid, andel (%) 31/8 1,2% 0% 5,6% 0% 0% 0% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid 

(%) 31/8 55% 30% 63,3% 40%   

Tillsvidareanställda som slutat på 

egen begäran, antal 1/12-31/7 7   1   

Tillsvidareanställda som gått i 

pension, antal 1/12-31/7 6   2   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Månadsanställda som arbetar 

heltid, andel (%) 31/8 92,3% 88,9% 96% 94% 88,5% 100% 

Månadsanställda med 

heltidsanställning som har valt att 

arbeta deltid, andel (%) 31/8 5,9% 11,1% 0% 6% 11,5% 0% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid 

(%) 31/8 80,6% 80,8% 80% 82,5%   

Tillsvidareanställda som slutat på 

egen begäran, antal 1/12-31/7 3   3   

Tillsvidareanställda som gått i 

pension, antal 1/12-31/7 1   1   

 

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 

Inom både kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är frånvaron fortsatt 

låg. Antalet frånvarotillfällen ökar, vilket är en följd av rekommendationer om att stanna hemma vid 

förkylning. 

Kommunledningsförvaltningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 1,4%   0,6%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 

högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 

12 månaderna (%) 1/9-31/8 66% 63% 76,2% 74,1% 71,6% 83,3% 
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Kommunledningsförvaltningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12-30/6 2,6% 2,6% 2,5% 2,8% 3,4% 0,5% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/6 2,5% 2,5% 2,3% 2,8% 3,5% 0,5% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 

(%) 1/12-30/6 2,2% 2,3% 1,9% 1,2% 1,4% 0,5% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 

dagar (%) 1/12-30/6 0,2% 0,1% 0,4% 0,9% 1,2% 0% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 

(%) 1/12-30/6 0,1% 0,1% 0% 0,7% 0,9% 0% 

Rehabärenden pågående, antal 31/8 2   2   

 

Samhällsbyggnadsförvalningen 

Mätdatum

/ -period 

Totalt 

delår 

2022 

Kvinnor 

delår 

2022 

Män 

delår 

2022 

Totalt 

delår 

2021 

Kvinnor 

delår 

2021 

Män 

delår 

2021 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 2,6%   1,5%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 

högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 

12 månaderna (%) 1/9-31/8 52,2% 39,4% 64,7% 61% 46,7% 75,9% 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12-30/6 5,5% 8,3% 2,6% 5,5% 8,2% 2,9% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/6 6,1% 8,9% 3,1% 5,7% 8,4% 2,8% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 

(%) 1/12-30/6 4,1% 5,9% 2,2% 2,5% 3,6% 1,3% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 

dagar (%) 1/12-30/6 0,6% 1,2% 0% 0,3% 0,5% 0,1% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 

(%) 1/12-30/6 1,4% 1,9% 0,8% 2,9% 4,2% 1,4% 

Rehabärenden pågående, antal 31/8 5   6   
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag från övergripande plan med budget 2022-2024 

Uppdrag Kommentar 

 Öka kommunens tillgänglighet genom 

fortsatt utveckling av Kontaktcenter 
 

Ett konsultföretag, Millwater Academy, är anlitat för ta fram en 

utvecklingsplan för Kontaktcenter. Utifrån ett nuläge, som sker via en 

nulägesanalys samt ett kunskapsseminarium konkretiseras en plan för 

utveckling av Kontaktcenter. Samtliga förvaltningar kommer att vara 

delaktiga i delar av framtagandet av planen. 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-09-21 
Vår beteckning 

KS/2022:323 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Återrapportering särskilt uppdrag - Utreda fortsatt 
utveckling av simhallen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen att utreda fortsatt utveckling av 
simhallen överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med särskilda uppdrag i budgeten för 2022 har samhällsbyggnadsförvaltningen 
utrett fortsatt utveckling av simhallen med syftet att ta fram ett prioriteringsunderlag som 
beskriver hur simhallen kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och önskemål som finns. 

Ärendets handlingar 
 Rapport - Utreda fortsatt utveckling av simhallen 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten



katrineholm.se 

 

 

Uppdrag  

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
fortsatt utveckling av simhallen 
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Inledning 
Särskilt uppdrag att utreda fortsatt utveckling av simhallen 
Kommunfullmäktige gav i övergripande plan med budget för 2022 i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
fortsatt utveckling av simhallen. Syftet är att ta fram ett prioriteringsunderlag som beskriver hur simhallen kan 
utvecklas ytterligare utifrån de behov och önskemål som finns. Ansvaret för arbetet lades på fastighetschefen, att 
genomföra i samverkan med berörda förvaltningar och KFAB.  

Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 
2023-2025. 

Förslag till prioriteringar för fortsatt utveckling av simhallen 
Som ett första steg i den fortsatta utvecklingen av simhallen rekommenderas att ett arbete omgående initieras för 
att tillskapa en ny undervisningsbassäng med ett höj- och sänkbart golv. Detta bedöms som särskilt angeläget för 
att säkerställa en välkomnande och trygg miljö för simundervisning och samtidigt avhjälpa brister i de anställdas 
arbetsmiljö. Parallellt med detta behöver i ett fastighetsförvaltande perspektiv ett flertal åtgärder vidtas gällande 
underhåll och för att skapa förutsättningar för en effektivare drift framåt. 

I nästa steg föreslås en fortsatt utveckling av simhallen och angränsande ytor där tänkbara alternativ är en 
utökning av äventyrsbadet och iordningställande av en uteplats.  
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Bakgrund 
Simhallen 
 

Duveholmshallen är en idrottsanläggning i Katrineholm som inrymmer flera olika aktivitetsytor, bland annat 
idrottshallar och speciallokaler för bordtennis, gym, boxning, kampsporter, skytte och bowling. I byggnaden inryms 
också en simhall med en 25-metersbassäng med åtta banor, hoppbassäng, bubbelpool, undervisningsbassäng, 
äventyrsbad med barnlagun och en cafeteria. 

Duveholmshallen färdigställdes i sin helhet 1978 efter några års byggnationer och i samma tidperiod uppfördes 
även Duveholmsgymnasiet som ligger i samma geografiska område.  

Under många år så har akut och planerat underhåll genomförts bla renovering av stora bassängen, tätskikt i väggar 
och tak, tekniska anläggningar för rening av vatten, ombyggnad av omklädningsrum och duschar mm. Simhallen är 
fortsatt i stort behov av kontinuerligt underhållsbehov över tid. 
 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) äger och förvaltar fastigheten. Kommunen betalar hyra till KFAB och bedriver 
verksamhet i lokalerna. 
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Nulägesbeskrivning och 
utvecklingsbehov 
Verksamhet 
Service och teknikförvaltningen ansvarar i dag för den öppna verksamheten i simhallen. Verksamheten omfattar 
simning för allmänheten, simundervisning, badbevakning, café och städ. Service- och teknikförvaltningen ger även 
stöd åt den verksamhet föreningarna bedriver. 

En väsentlig påverkansfaktor för arbetet är gällande från vilken ålder som simundervisning ska bedrivas. Sedan 
2015 påbörjas simundervisning redan i förskoleklass, att jämföra med tidigare årskurs 2. De förändrade 
förutsättningarna medförde initialt att betydligt fler undervisningstimmar förlades till lilla bassängen. 
Kombinationen med små barn, grunt vatten och sluttande golv medförde dock påtagliga arbetsmiljöproblem. Då 
anställda fått ryggproblem efter många undervisningstimmar med böjd rygg fattades ett nödvändigt beslut om att 
förlägga all simundervisning i den stora bassängen. Denna övergång har samtidigt medfört nackdelar i form av att 
den stora bassängen inte uppfattas som lika trygg och inbjudande av barnen. Vidare har detta minskat möjligheten 
till såväl motionssim som föreningsverksamhet.  

I ett verksamhetsperspektiv ses i ett första steg följande utvecklingsbehov: 

 Tillskapa en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Detta bedöms som nödvändigt både för 
att kunna erbjuda en välkomnande och inbjudande lärmiljö och för att kunna säkerställa att simlärarna har 
en fungerande arbetsmiljö. En sådan bassäng kommer också att kunna nyttjas till såväl motionssim, 
träning, lägerverksamhet, vattengymnastik och rehab. Då det saknas förutsättningar att på ett godtagbart 
sätt kunna bygga om lilla bassängen till en sådan lösning kräver detta en utbyggnad av simhallen. 

Som ett nästa steg syns behov av en fortsatt utveckling där tänkbara alternativ är: 

 Utbyggnad av äventyrsbadet.   

 Utveckling av uteplats och en sluss mellan uteplatsen och äventyrsdelen.   
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Fastighetsförvaltning 
KFAB ansvarar för simhallens fastighetsförvaltning. Anläggningen har renoverats i omgångar men i dagsläget finns 
alltjämt ett relativt stort renoveringsbehov. Vidare behöver åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön och 
säkerställa en effektiv drift framåt.  

I ett fastighetsförvaltande perspektiv ses ett behov av följande: 

 Renovering av befintlig undervisningsbassäng då den är i behov av nytt tätskikt, vilket har hög prioritet då 
det droppar i källaren.  

 Byte av belysning i befintlig undervisningsbassäng. 

 Byte av fönster mot parkering och uteplats. 

 Löpande underhållsbehov i plask- och lekbassängen.  

 Energieffektiviseringsåtgärder avseende styrning vattenpumpar vattenrutschkana. 

 Ny lastkaj för godsmottagning av bland annat kemikalier.  

 Översyn av tak. 

 Vid ökade krav på rening behöver filterkapaciteten fördubblas till stora bassängen.  

 Ombyggnad av ventilationen i stora bassängen för en bättre miljö och mindre ångtryck i tak och väggar. 

 En utbyggnad av källaren för utökad vattenrening. Skapar även förutsättningar för en eventuell utbyggnad 
av gymmet 
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förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om 
fortsatt utveckling av lokstallsområdet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen att utredning om fortsatt utveckling av 
lokstallsområdet överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokstallsområdet är Katrineholms stora knutpunkt för ungdomsverksamheter och har över 
50 000 besökare per år. Arbetet med att omvandla de gamla lokstallarna till lokaler där 
ungdomsverksamhet har pågått sedan förvärvet av fastigheten från Banverket 2006. Under 
åren har de olika delarna växt fram och idag är det ett mycket uppskattat område där 
många ungdomar träffas varje dag.  

I enlighet med särskilda uppdrag i budgeten för 2022 har samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram ett prioriteringsunderlag som beskriver hur fastigheter och utemiljöer vid 
Lokstallet kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och önskemål som finns. 

Ärendets handlingar 
 Rapport - Utredning om fortsatt utveckling av lokstallsområdet 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



katrineholm.se 

 

 

Uppdrag  

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
fortsatt utveckling av lokstallsområdet. 
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Utredning av fortsatt utveckling av 
lokstallsområdet 
Sammanfattning 
Byggnaden är idag inte färdigställd i sin helhet varken invändigt eller utvändigt. 

Arbetet med denna utredning har lett fram till ett förslag där två lokaler som idag är oanvända kan tas i bruk av de 
olika verksamheterna som idag bedriver verksamhet inom området. En stor ateljé som kan inhysa nya hyresgäster 
samt en verkstad för daglig verksamhet eller annan hobby. 

Uppdraget 
Syftet är att ta fram ett prioriteringsunderlag som beskriver hur fastigheter och utemiljöer vid Lokstallet kan 
utvecklas ytterligare utifrån de behov och önskemål som finns. Fastighetschefen ansvarar för arbetet, som ska ske 
i samverkan med berörda förvaltningar och KFAB samt i dialog med ungdomar och andra berörda grupper. 

Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 
2023-2025 

Bakgrund 
Lokstallsområdet är Katrineholms stora knutpunkt för ungdomsverksamheter och har över 50 000 besökare per år. 
Arbetet med att omvandla de gamla lokstallarna till lokaler där ungdomsverksamhet har pågått sedan förvärvet av 
fastigheten från Banverket 2006. Under åren har de olika delarna växt fram och idag är det ett mycket uppskattat 
område där många ungdomar träffas varje dag. 

Nulägesbeskrivning 
Lokstallarna inhyser idag fritidsverksamheter för alla kommunens ungdomar från årskurs 7 till dess man fyllt 20 år. 
På Perrongen idag finns det för ungdomarna ett kafé samt många andra aktiviteter som tex en skatepark, en 
musikstudio, biljard med mera. 

I lokstallarna bedrivs även daglig verksamhet i olika slag och en verkstad som används för byggande av rekvisita till 
föreställningar samt ibland enklare reparationer. 

Lokalerna utnyttjas även av kommunal verksamhet i samband med interna informationsmöten och genomgångar. 

Riskanalys 
Utredningar har under åren genomförts gällande de riskfaktorer som området har gällande tågtrafik, buller, 
brandsäkerhet mm. i olika omgångar. I de riskanalyser som redan tagits fram i tidigare projekt har slutsatsen 
tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst blivit att i varje lokal som ligger inom riskområdet på 30 meter 
får maximalt 10 personer vistas. I samtliga lokaler bör det finnas en alternativ utrymningsväg. Det löses genom att 
öppna upp en dörr mellan lokstall 7 och 8 som alltid är öppen.  

Kulturminnesanalys 
Katrineholms lokstallar uppfördes mellan 1889-1906. Lokstallet ersatte då det äldre lokstallet som uppfördes 1862 
och revs 1912. Katrineholms nya lokstall ritades av arkitekt Folke Zettervall på Statens Järnvägsbyggnader. 
En antikvarisk förundersökning från 2008 finns att läsa på Sörmlands museums hemsida. 
https://www.sormlandsmuseum.se/globalassets/ny-pdf-lista-
rapporter/byggnadsvard/katrineholm/2008/katrineholms-lokstation-katrineholms-kommun-forundersokning-och-
projektering.pdf 

https://www.sormlandsmuseum.se/globalassets/ny-pdf-lista-rapporter/byggnadsvard/katrineholm/2008/katrineholms-lokstation-katrineholms-kommun-forundersokning-och-projektering.pdf
https://www.sormlandsmuseum.se/globalassets/ny-pdf-lista-rapporter/byggnadsvard/katrineholm/2008/katrineholms-lokstation-katrineholms-kommun-forundersokning-och-projektering.pdf
https://www.sormlandsmuseum.se/globalassets/ny-pdf-lista-rapporter/byggnadsvard/katrineholm/2008/katrineholms-lokstation-katrineholms-kommun-forundersokning-och-projektering.pdf
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Ekonomi 
Bokfört värde aug 2022: 26 422 346 kr 

Yta som värms idag ca 1700 kvm tillkommande yta vid renovering ca 500 kvm.  

Kulturförvaltningen betalar 3 411 972 kr/år i hyra.  
Vid beslut om renovering enligt prioriteringsförslag så beräknas hyran öka till ca 4 080 000 kr/år 

Driftkostnad El och Värme: År 2021 ca: 330 000 kr per år 
Vid beslut om renovering så beräknas driftkostnaden öka till ca 430 000 kr per år 

Önskemål om utveckling 

Kulturförvaltningen 
Att lokstall 1 och 2 kan göras om till en ateljé.  Denna lokal kan delas upp med en brandsäker vägg i mitten och på 
det sättet kunna erbjudas till fler personer. I delen som är närmast vändplattan kan då fler än 10 personer vistas 
samtidigt men i den delen som är närmare spåret får maximalt 10 personer vistas. 
De tomma lokstallarna 6 och 7 kan göras om till en verksamhetslokal för maximalt 10 personer.  
Högdelen som är placerad i mitten av lokstallsbyggnaden önskas renoveras så den kan inhysa en klättervägg. 

 

Loksällskapet 
Loksällskapet har önskemål om att fortsätta ta hand om de ång- och diesellok som finns i stall 3, 4 och 5. 
Föreningen önskar att ytterligare utveckla verksamheten med att kunna inrymma två personvagnar i stall 6 och 7 
som i dag finns i Stockholm. Om vagnarna skulle kunna inrymmas på plats så skulle Loksällskapet oftare kunna 
anordna resor med ånglok och vagn dels på stambanan men också inom logistikområdet till allmänheten. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten ställer sig bakom fortsatt utveckling av området om hänsyn tas till de risker som finns gällande 
områdets närhet till stambanan och dess trafik. Att utrymningsvägar och gällande brandsäkerhetskrav efterlevs. 
Räddningstjänsten ser inga problem med att utnyttja de tomma lokalerna till verksamheter där högst 10 personer 
vistas. För att klara kraven på säkerhet kommer även en brandklassad vägg behöva byggas diagonalt genom 
lokstall 1 och 2 

Katrineholms Fastighets AB 
Bolaget äger och förvaltar fastigheten och hyr ut ytor till Kulturförvaltningen och loksällskapet. Kulturförvaltningen 
hyr i sin tur ut delar av lokalerna till Vård och omsorgsförvaltningen. 

Säkerhetsgräns
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Förslag på prioriteringar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att lokalerna bör prioriteras för kommunal verksamhet och att 
man i ordnad form av verksamhet erbjuder alla möjlighet till att vara med i de anordnade aktiviteter som utförs på 
området. Den kommunala verksamheten som i dag huvudsakligen bedrivs på området kan ges möjlighet till att 
utvecklas vidare men då krävs investeringar i fastigheten. 

1. Renovering av fasad och fönster som syns från järnvägen för att lyfta fram byggnaden och visa upp den 
för genomresande samt för att säkerställa byggnadens värde, funktion och drift. 

2. Att omvandla lokstall 6 och 7 till en öppen verkstadsyta eller nyttjande av annan verksamhet är en 
renovering av enklare karaktär bestående av blästring, målning och gjutning av ett nytt golv. Denna 
åtgärd skulle öppna upp för att kunna bruka den lokalen till daglig verksamhet och hobby som 
inkluderar metallarbeten eller annan inriktning om det önskas. 
En renovering av lokalen så den blir användbar, uppskattas budgeten till 3 800 000 kronor oavsett vad 
för verksamhet som kommer bedrivas här. Vid renovering kommer man kunna fylla smörjgroparna med 
singel innan gjutning och på det sättet i framtiden ha möjligheten att återställa lokalen till sitt ursprung 
om så önskas. 

3. Renoveringen av lokstall 1 och 2 blir en fortsättning av ett arbete som redan är påbörjat. Det första steget 
där blir att uppföra en brandvägg och isolera taket. Vidare är det uppbyggnad av WC och RWC samt 
pentry. Övrigt inredande av lokalen lämnas till vad för slags verksamhet som ska bedrivas där. 
Uppskattat budgetpris 6 900 000 kronor. 

 

Budgetpriser är framtagna tillsammans med byggentreprenör på plats och utifrån en enkel beskrivning av ovan 
föreslagna åtgärder. 

Om ovanstående prioriteringar beslutas så behöver vidare projektering och att ta fram genomförandehandlingar 
så att ett tydligt uppdrag kan ges till KFAB för upphandling och genomförande.  

Målet med att renovera lokstall 1 och 2 till ateljéer eller annan liknande verksamhet är att kunna erbjuda plats till 
ungdomar, konstnärer eller föreningar inom hantverk. Renoveringen av lokstall 6 och 7 kommer skapa en stor yta 
som passar till att bedriva nästan vilken verksamhet som helst bara inte personantalet överstiger 10 st. 
Förhoppningen är då att det blir mer blandade åldrar som är aktiva på området vilket skapar mer trygghet och 
mångfald. 

Medverkande 
Informationsinsamling och dialoger har skett med Kulturförvaltningen, Loksällskapet, Katrineholms Fastighets AB, 
Räddningstjänsten. 
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Datum 

2022-09-21 
Vår beteckning 

KS/2022:307 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Återrapportering av uppdrag 
gällande busstrafiken 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen, om att fortsätta utredning 
om när utökad kollektivtrafik är lämpligt att införa och i vilken omfattning och kostnad till 
hur staden växer, ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i september 
2023. 

 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum 

2022-09-15 
Vår beteckning 

KS/2022:307 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150-571 48 
Handläggare e-post 

Johnny.Ljung@katrineholm.se 

Återrapportering särskilt uppdrag- Utredning av 
busstrafiken 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta utredning 

om när utökad kollektivtrafik är lämpligt att införa och i vilken omfattning och kostnad 
till hur staden växer. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att tillsammans med bildningsförvaltningen 
genomföra organisationsflytt av bildningsförvaltningens uppdrag med skolskjuts till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnaden har i uppdrag att utreda behov av förändringar i busstrafiken i takt 
med att kommunen och staden växer. I uppdraget ingår även att överväga var ansvaret för 
skolskjutsar och särskild kollektivtrafik bör ligga.  

Busstrafik 

Kollektivtrafiken i Katrineholm består idag av 3 linjer som körs med 4 stadsbussar varav 3 
på linje 1. Linje 1 är väl fungerande med många resenärer. Linje 2 och 3 täcker små 
geografiska områden, har lågt resande och omotiverad restid vilka kan fördelas om till ett 
effektivt resenärsanpassat linjenät. 

De nya föreslagna linjesträckningarna för stadstrafiken är en anpassning till redan planerad 
utveckling av nya bostadsområden och skapar möjlighet för boenden att enkelt använda sig 
av kollektivtrafiken. Det har tagits hänsyn till boendes arbetsplatser och resmönster till 
handelsområden och därmed blir kollektivtrafiken mer lättillgänglig för fler boenden och 
deras behov.  

I bifogad fil Katrineholm stad linjeförslag visas förslag på nya linjesträckningar där grön 
färgning är likvärdig linje 1 idag. Röd färgning ny sträckning och täcker handels- och 
industriområden på Lövåsen till Duveholmsbadet/Strandvägen. Blå färgning ny sträckning 
som täcker Stensätterskolan till Djulöområdet. Körs de två nya linjerna i halvtimmestrafik 
tillkommer minst 1 fordon. Befintliga linjeturer ses streckade i svart. 

Ansvar förvaltningar 

Ansvar, strategi och budget för de tre resealternativen allmän kollektivtrafik, särskild 
kollektivtrafik och skolskjuts är idag delat mellan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) vård- 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-09-13 

Vår beteckning 

KS/2022:307 

 

och omsorgsförvaltningen (VOF) samt bildningsförvaltningen (BIF). Därmed hanteras 
liknade ärenden av tre olika förvaltningar och kan effektiviseras. 

Allmän kollektivtrafik som hanteras av SBF och skolskjuts som hanteras av BIF är nära 
sammankopplade då ca 600 skolelever reser med allmän kollektivtrafik via busskort 
utlämnat från BIF och deras budget, men biljettintäkter för varje gjord resa blir en intäkt i 
SBF:s budget. Det finns också kopplingar med var skolskjuts sätts in där kollektivtrafiken 
inte kör, ca 300 elever reser med sådan skolskjuts via taxi eller skolbuss. SBF och BIF 
samarbetar i dessa frågor redan idag men det kan effektiviseras och förbättras ytterligare. 

Tjänsten för skolskjuts-handläggning på BIF är ca 50 procent och likvärdigt på SBF med 
kollektivtrafik som idag har resursbrist för sin handläggning. Därmed finns det 
samordningsvinster att flytta ansvar, strategi, budget och personell resurs för skolskjuts till 
SBF. Det ger en attraktivare och effektivare organisation för de två resealternativen och 
löser resursfrågan för SBF. En organisationsflytt av bildningsförvaltningens uppdrag med 
skolskjuts till samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås genomföras. Utredningen har skett i 
samråd med BIF. 

Den särskilda kollektivtrafiken innefattande färdtjänst och riksfärdtjänst hanteras idag av 
VOF via enhetschef med två handläggare på vardera 50 procent tjänst. Den har inga direkta 
sammankopplingar till kollektivtrafik och skolskjuts och därmed samordningsvinster i 
handläggning och personella resurser att vinna på en flytt till SBF. Uppdraget bedöms också 
för stort att enbart flytta handläggare och medför i så fall utökat chefskap på SBF. Den 
särskilda kollektivtrafiken förslås ligga kvar hos VOF i nuläget. Utredningen har skett i 
samråd med VOF.   

Ärendets handlingar 
 Karta - Katrineholm stad linjeförslag 

 

Johnny Ljung 
Infrastukturchef 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Datum 

2022-09-21 
Vår beteckning 

KS/2022:324 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om 
effektivt nyttjande av skollokaler 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen om effektivt nyttjande av skollokaler 
överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
I planeringsdirektivet gavs kommunstyrelsen uppdraget att utreda och föreslå hur Östra 
skolan, Västra skolan och Södra skolan bör hanteras när nya Järvenskolan och nya skolan 
på Norr står klara. I budgeten för 2022 gavs ett nytt uppdrag som ersätter det uppdraget. I 
det senare uppdraget ingår att se över såväl tomställda som andra skollokaler för att uppnå 
en effektiv lokalresursanvändning. I uppdraget ingår även att vid behov föreslå omflyttning 
av kommunala verksamheter för att nå en effektivare lokalresursanvändning. Syftet är 
också att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad som är den mest fördelaktiga 
lösningen för tomställda fastigheter, exempelvis anpassning för annan verksamhet 
(kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, etc. 

Ärendets handlingar 
 Rapport - Utredning om effektivt nyttjande av skollokaler 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



katrineholm.se 

 

 

Uppdrag  

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
effektivt nyttjande av skollokaler. 
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Utredning av effektivt nyttjande av 
skollokaler 
Sammanfattning 
Arbetet med denna utredning har lett fram till alternativa lösningar för tomställda lokaler som tidigare använts av 
bildningsförvaltningen för i huvudsak skolverksamhet. De objekt som varit föremål för en djupare analys är Västra 
skolan, Östra skolan, Ellwynska skolan samt Södra skolan. Därutöver så har även Kupolen, Sintercastbyggnaden vid 
Resedan, Kullbergsaka huset, Safiren, KTS röda och KTS vita blivit föremål för fortsatt utredning.  

Västra skolan: 

1. Tornhuset föreslås att fyllas med kommunal verksamhet 

2. Administrationsbyggnaden föreslås fyllas med kommunal verksamhet 

3. Stenhuset föreslås att KFAB tar över för bostadsutveckling 

4. Gamla klassrumsbyggnaden föreslås att KFAB tar över för bostadsutveckling 

5. Gamla matsalen föreslås att KFAB tar över för bostadsutveckling 

Östra skolan: 

1. Huvudbyggnaden föreslås att kommunen tar över för vidare bostadsutveckling 

2. Gymnastikbyggnaden föreslås att kommunen ta över för vidare bostadsutveckling 

3. Utreda vidare möjligheten till bostadsutveckling i närområdet kring Östra skolan 

Ellwynska skolan: 

1. Fastigheten och byggnaden förslås att KFAB tar över för bostadsutveckling 

Södra skolan: 

1. Skolbyggnaden föreslås i första hand användas för kommunalt ändamål, det krävs ytterligare utredning 
och genomlysning av den kommunala verksamheten i stort för att se vilka verksamheter inom kommunen 
som skulle kunna flytta till byggnaden. Detta bör framgå i en långsiktig lokalförsörjningsplan som behöver 
tas fram. 

2.  I andra hand eller parallellt med punkt 1 utreda möjligheten till bostadsutveckling av en extern aktör.  

Matsal kupolen: 

1. Byggnaden föreslås att fortsätta vara inom kommunal verksamhet. 

Uppdraget 
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler. I planeringsdirektivet gavs ett uppdrag 
att utreda och föreslå hur Östra skolan, Västra skolan och Södra skolan bör hanteras när nya Järvenskolan och nya 
skolan på Norr står klara. Nu ges ett nytt uppdrag som ersätter det tidigare uppdraget. I uppdraget ingår att se 
över såväl tomställda som andra skollokaler för att uppnå en effektiv lokalresursanvändning. I uppdraget ingår 
även att vid behov föreslå omflyttning av kommunala verksamheter för att nå en effektivare 
lokalresursanvändning. Syftet är också att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad som är den mest fördelaktiga 
lösningen för tomställda fastigheter, exempelvis anpassning för annan verksamhet (kommunal eller extern), 
ombyggnation till bostäder, etc. Fastighetschefen ansvarar för arbetet, som ska ske i samverkan med berörda 
förvaltningar och KFAB. 

Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 
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Bakgrund och nuläge 
Under 2021 så gjordes en utredning av organisationsstrukturen kring kommunens strategiska lokalförsörjning, en 
fastighetschef tillsattes hösten 2021 som då fick i uppdrag att bilda en ny fastighetsavdelning som i sitt 
huvudansvar ansvarar för kommunens strategiska mark- och lokalförsörjning. Resurser har rekryterats och 
avdelningen var fullt besatt våren 2022. 

Strategisk lokalförsörjning är en viktig del i att säkerställa att kommunens alla verksamheter har en bra 
ändamålsenlig lokal till bästa ekonomi. Arbetet är långsiktigt och sker i nära samverkan med alla kommunens 
förvaltningar. Målet är att till varje nytt budgetår ta fram en uppdaterad lokalförsörjningsplan där både kortsiktigt 
och långsiktigt behov redovisas inför budgetarbetet. 

Utredningen av effektivt nyttjande av skollokaler är en del i ett kontinuerligt långsiktigt arbete med kommunens 
lokalförsörjning, utredningen visar på vad tomställda lokaler kan nyttjas till. 
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Objektbeskrivning 

Område Västra skolan 
Fastigheten Björken 2 och Tallen 4 ägs och 
förvaltas av KFAB och består av 5 
byggnader med olika förutsättningar. Alla 
byggnader förutom Tornhuset är 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, så att 
riva dessa byggnader torde inte vara 
aktuellt. Första skolbyggnaden uppfördes 
redan år 1882 och var då den första 
byggnaden inom tätorten som uppförts 
särskilt för skolans behov, denna byggnad 
kallas idag för gamla matsalen. År 1893 
stod stenhuset klart och år 1899 stor det 
tredje skolbyggnaden gamla 
klassrumsbyggnaden klar tillsammans med 
lärarbostaden som idag kallas för 
administrationen.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Tornhuset 1679 kvm LOA och innehåller gymnastiksal, omklädningsrum, tillagningskök och matsal för 100 
portioner samt 5 klassrum med tillhörande grupprum.  
Byggnaden är tillgänglighetsanpassad och har inget större renoveringsbehov. 

2. Administrationen 272 kvm LOA har som namnet tyder på använts som kontor samt personalrum.  
Byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad och har ett större renoveringsbehov.   

3. Stenhuset 987 kvm LOA och denna byggnad innehåller 4 klassrum och tillhörande grupprum.  
Byggnaden är delvis tillgänglighetsanpassad och har ett stort renoveringsbehov. 

4. Gamla klassrumsbyggnaden 386 kvm LOA och denna byggnad innehåller 4 klassrum.  
Byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad och har ett stort renoveringsbehov.  

5. Gamla matsalen 264 kvm LOA och innehåller 3 klassrum och uppehållsrum.  
Byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad och har ett stort renoveringsbehov. 

Ekonomi 
Det bokförda värdet 2022-06-30 på fastigheterna är 14 910 101 kr 

Kommunens totala hyra för alla byggnaderna på området är 3 088 200 kr/år  

  



   

6 (10)

Förslag på framtida användningsområde  
Byggnaderna 3 stenhuset, 4 gamla klassrumsbyggnaden och 5 gamla matsalen anses inte i dagsläget lämpa sig för 
någon kommunal verksamhet. KFAB har framfört önskemål om att de ser potential till att bygga om dessa 
byggnader till bostäder. Byggnaderna föreslås övergå till KFAB division bostäder till bokfört värde för fortsatt 
bostadsutveckling. 

Byggnad 1 tornhuset lämpar sig bra för flera kommunala verksamheter. Service och Teknikförvaltningen fortsätter 
att hyra och ansvara för idrottshallen samt sköta uthyrning till allmänhet, föreningar och kommunal verksamhet.  

Byggnad 2 Administrationen skulle kunna lämpa sig som hemvist för Lyckliga gatan eller någon annan 
fritidsverksamhet. I andra hand skulle även denna byggnad kunna ingå i KFABs önskemål om bostadsutveckling. 

Förutsättningar/åtgärder 
Det finns flera kriterier som måste uppfyllas för att kunna förverkliga detta, en ny detaljplan behöver tas fram för 
området där man ändrar från allmänt ändamål till bostadsändamål, ansvaret för detta ligger på KFAB att driva 
igenom. 

1 tornhuset behöver i viss utsträckning byggas om och då framförallt befintligt storkök och matsal till utrymmen för 
kontor och verksamhetslokaler anpassade för ny verksamhet. En projektspecifikation och förprojektering behöver 
tas fram för att få fram totala kostnadsbilden för en sådan ombyggnation.  

Samlokaliseringsvinster  
Flera olika verksamheter kan få plats i tornhuset om man samnyttjar lokalytor som exempelvis kontor, 
samlingslokaler, idrottshall mm.  
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Område Östra skolan 
Är en del av fastigheten Lasstorp 4:3 men detta 
gäller enbart skolbyggnaden och tillhörande 
gymnastikbyggnaden.  

Huvudbyggnaden är 1324m2 LOA och består av 7 
klassrum samt personalutrymmen. Byggnaden är i 
stort renoveringsbehov och är inte 
tillgänglighetsanpassad. Huvudbyggnaden 
uppfördes redan år 1906 och ligger inom området 
för riksintresse för kulturmiljövård och bör 
bevaras.  

Gymnastikbyggnaden är 952m2 LOA består utöver 
gymnastiksal slöjdsalar samt tre klassrum. Även 
denna byggnad har ett stort renoveringsbehov.  
Denna byggnad är byggd 1971. 

Inom området finns även Lasstorps förskola. Med 
fyra avdelningar och en total lokalyta på 874m2 
och en hyra på 861 264kr/år denna förskola är 
delvis uppbyggd av moduler och i behov av en 
större renovering.   

Ekonomi 
Det bokförda värdet på fastigheterna är 3 200 344 kr kommunens totala hyra är 1 764 396 kr/år. Nyttjandet av 
idrottssalen kvällstid har varit minimal och är idag inte tillgänglig för uthyrning.  

Förslag på framtida användningsområde 
Här föreslås att dessa byggnader går över till kommunen för bokfört värde och lägger avstyckad fastighet till 
markreserven för att möjliggöra bostadsutveckling och förtätning av området tillsammans med extern byggherre. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle då äga frågan om hur framtida samhällsutveckling av området skulle kunna 
utföras. 

Förutsättningar/åtgärder 
Det finns flera kriterier som måste uppfyllas såsom detaljplaneändring där man ändrar från allmänt ändamål till 
bostadsändamål samt en fastighetsreglering.  

Konsekvenser 
Om överlåtelse ej är aktuell så kommer kommunen att ha en hyreskostnad på 1 764 396 kr/år till september 2025 
eller fram tills annan verksamhet tar över lokalerna. Då tillgängligheten i byggnaden ej uppfyller kraven och 
byggnaden bör bevaras i sitt ursprungliga utseende så lämpar den sig inte för att bedriva kommunal verksamhet i 
utan passar bäst som bostäder. Om kommunen köper tillbaka byggnaderna har kommunen ändå kostnader för 
avskrivning och drift. 
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Ellwynska skolan 
 

Denna skola har en yta på 1654m2 
LOA och består av en gammal del där 
de administrativa delarna varit och en 
tillbyggd del där det är klassrum. 
Huvudbyggnaden är från tidigt 1900-
tal och klassad som byggnad med 
kulturhistoriskt värde och bör således 
hanteras varsamt medan tillbyggnaden 
är från slutet av 70 talet och behov av 
underhåll. 

Ekonomi  
Bokfört värde 2 470 186 kr 

Hyra 1 106 664 kr/år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på framtida användningsområde 
Denna fastighet ligger idag i KFAB verksamhetslokaler och förslaget är att den går över till KFAB bostad och att 
KFAB får bostadsutveckla detta område.  

Förutsättningar/åtgärder 
Detaljplanen behöver ändras från allmänt ändamål till bostadsändamål. 

Konsekvenser vid annan användning 
Om överlåtelse ej är aktuell så kommer kommunen att ha en hyreskostnad på 1 106 664 kr/år till september 2025 
eller fram tills annan verksamhet tar över lokalerna. 
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Södra skolan 
 

Är en del av fastigheten Järven 3 södra skola har en yta 
på 5416m2 LOA och på samma fastighet ligger även 
fritidslokalen Pansardazzet med 470m2 LOA, Skolköket 
Kupolen med 1725m2 LOA, Järvenhallen samt nya 
Järvenskolan. Södra skolan byggde i två etapper och 
stod färdig 1921. Den representerar en äldre 
generation folkskolor som karakteriseras av sin 
monumentalitet. Även Pansardazzet uppfördes i 
början 1920 talet och har ett rivningsförbud men även 
reglerat hur taket skall vara utformat och belagt. 

Ekonomi 
Bokfört värde på Södra skolan och Pansardazzet är 
9 900 571 och hyra 4 139 280kr/år.  

Förslag på framtida användningsområde 
Förslaget för Södra skolan och Pansardazzet är att 
man utreder möjligheten till att etablera ett 
Bildningscentrum där man samlokaliserar 
verksamheter som jobbar mot skola och utbildning.  

Ytterligare utredning behöver göras för att kunna 
redovisa vad som behöver åtgärdas i byggnaden och få 
fram en kostnadsbild samt vilka verksamheter som 
skulle kunna flytta in och konsekvenser därav. 

Beslutet är att Matsalen Kupolen ska bli en rörelsehall, man bör utreda vidare om byggnaden skulle kunna 
användas som en central byggnad där idrottsföreningar skulle kunna ha sin hemvist gällande administration etc. 
Frågan kring ett idrottens hus har tidigare varit föremål för utredning och en ytterligare genomlysning om 
byggnaden skulle kunna anpassas för ett sådant ändamål samt få fram en kostnad för eventuellt genomförande.  

Att bygga om Södra skolan till bostäder kräver dels en ny detaljplan samt att man hittar en extern aktör som skulle 
kunna vara intresserad att förvärva och driva bostadsutveckling av området. KFAB har inget intresse av att driva 
bostadsutveckling av området. Parallellt med ovan förslag föreslås att utreda möjligheten till att bygga om till 
bostäder med extern aktör. 

Förutsättningar/åtgärder 
Det kommer att krävas omfattande renoveringar och ombyggnation för att uppfylla tillgänglighetskraven samt att 
verksamhetsanpassa delar av lokalerna. Då det enligt detta förslag skall fortsättas bedrivas undervisning i lokalerna 
så kan dessa även användas som “vanliga skollokaler” om det i framtiden blir ett kraftigt ökat elevantal. 

En mer ingående utredning av vilka kostnader som skulle tillkomma behöver tas fram. 

  



   

10 (10)

Förslag på beslut. 

att kommunstyrelsen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att vidare göra de utredningar som krävs samt 
leda arbetet för framtida användningsområden på Västra skolan, Östra skolan, Ellwynska skolan och Södra skolan.  

Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörjnings strategi där man styr 
hur framtida renoveringar, ombyggnationer eller nybyggnationer skall lyftas fram för beslut samt en långsiktig 
lokalförsörjningsplan som skall ligga som grund för kommande beslut. I arbetet med lokalförsörjningsplanen ingår att 
involvera och samarbeta med alla kommunens förvaltningar, nämnder och kommunala bolag.



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-09-13 
Vår beteckning 

KS/2022:306 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

Emma.falth@katrineholm.se 

Återrapportering särskilt uppdrag – Uppföljning av 
språktest vid rekrytering 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta 

uppföljningen av språktest vid rekryteringsförfarandet.  

2. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen senast september 2023. 

3. I övrigt läggs återrapporteringen av det särskilda uppdraget till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
I arbetet med barn, unga, äldre och funktionsnedsatta är det svenska språket, att kunna 
göra sig förstådd, ta emot instruktioner och dokumentera, viktigt för att kunna utföra 
arbetsuppgifter på ett bra och säkert sätt. I budgeten för 2022 gavs ett särskilt uppdrag till 
kommunstyrelsen om att följa upp språktester vid rekrytering. 

Syftet med språktest vid rekrytering är att säkerställa att arbetsuppgifter kan utföras tryggt 
och säkert. Språktestet ska: 

 säkerställa att tillräcklig kunskap om det svenska språket finns för det aktuella 
verksamhetsområdet 

 bedöma den språkliga kompetensen vad gäller hör- och läsförståelse samt skriftlig 
förmåga 

Under 2020 och 2021 har representanter från HR, vård- och omsorgsförvaltningen samt 
bildningsförvaltningen samarbetat med leverantören av språktest. Samarbetet mellan 
Katrineholms kommun och leverantören har varit konstruktivt, där båda parter kunnat 
bistå med kompetens och information som bidragit till testernas form, funktion och utfall. 

Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde de första språktesterna inom LSS-
verksamheter och äldreomsorg i mars 2021. Bildningsförvaltningen genomförde de första 
språktesterna inom förskola och fritidsverksamhet i april 2022. 

Ärendets handlingar 
 Uppföljning av språktest 

 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-09-13 

Vår beteckning 

KS/2022:306 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

Akten 
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Kommunledningsförvaltningen 

Personalavdelningen 

Datum 

2022-09-09 
Vår beteckning 

KS/2022:xxx - xxx 

Mottagare: 

 

Vår handläggare 

Hanna Örtegren 
Handläggare telefon 

0150 - 570 42 
Handläggare e-post 

hanna.ortegren@katrineholm.se 

 

Uppföljning språktest 
Bakgrund 

I arbetet med barn, unga, äldre och funktionsnedsatta är det svenska språket, att kunna 

göra sig förstådd, ta emot instruktioner och dokumentera, viktigt för att kunna utföra 

arbetsuppgifter på ett bra och säkert sätt. För att säkerställa att tillräckliga språkkunskaper 

finns fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för införande av 

språktest vid anställning inom äldreomsorgen, LSS-verksamhet, förskola och 

fritidsverksamhet i rekryteringsförfarandet.   

 

Syftet med språktest vid rekrytering är att säkerställa att arbetsuppgifter kan utföras tryggt 

och säkert. Språktestet ska:  

• säkerställa att tillräcklig kunskap om det svenska språket finns för det 

aktuella verksamhetsområdet. 

• bedöma den språkliga kompetensen vad gäller hör- och läsförståelse 

samt skriftlig förmåga. 

 

 

 

Implementering av språktest 

Under 2020 och 2021 har representanter från HR, vård- och omsorgsförvaltningen samt 

bildningsförvaltningen samarbetat med leverantören av språktest, EducateIt, för att ta fram 

språktest som både säkerställer kompetensen i det svenska språket och som är 

yrkesinriktade. Samarbetet mellan Katrineholms kommun och EducateIt har varit 

konstruktivt, där båda parter kunnat bistå med kompetens och information som bidragit till 

testernas form, funktion och utfall. 

Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde de första språktesterna inom LSS-

verksamheter och äldreomsorg i mars 2021. Bildningsförvaltningen genomförde de första 

språktesterna inom förskola och fritidsverksamhet i april 2022.  

 

Tillvägagångssätt 

Rekryterande chef gör en första språklig bedömning vid intervjutillfället, främst gällande 

muntlig förmåga. De kandidater som bedöms vara aktuella för eventuell anställning 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-09-09 

Vår beteckning 

KS/2022:xxx - xxx 

 

 

 

genomför därefter ett språktest som bedömer hör- och läsförståelse samt skriftlig förmåga. 

Testet består av att följa instruktioner, svara på flervalsfrågor och ge skriftliga fritextsvar. 

EducateIt återkommer inom 24 timmar efter genomfört test med ett bedömt testresultat 

där kandidaten blir indelad i en av tre kategorier: grön, gul eller röd. Grönt innebär att 

kandidaten har fullgod kompetens i det svenska språket på gymnasienivå, gult innebär 

någon avvikelse och rött innebär att kompetens saknas. De kandidater som får ett grönt 

resultat kan gå vidare till anställning. För kandidater med gult resultat behöver en översyn 

göras gällande verksamhet, stöd i arbetet och eventuellt språkstöd under introduktion och 

fortsatt arbete. Här tar rekryterande chef beslut om det finns utrymme och resurser för att 

gå vidare till anställning. Vid ej godkänd test erbjuds ej anställning då de enligt testresultatet 

inte ännu uppfyller de språkliga kraven för arbetet. 

 

Ett språktest går att genomföra fysiskt på förvaltningen med egen övervakning och på 

distans med stöd och övervakning av EducateIt. Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att 

endast genomföra fysiska språktest och har skapat en organisation kring förfarandet. 

Bildningsförvaltningen har valt att primärt genomföra digitala språktest med övervakning 

från leverantören. Vid behov finns möjlighet att genomföra fysiska test för kandidater.  

 

 

Uppföljning 

Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde en mindre utvärdering efter att ha använt sig 

av språktest i rekryteringsförfaranden under ett års tid. Rekryterande chefer och personal i 

testorganisationen fick utvärdera testernas utfall, muntliga bedömningar under intervjuer 

och ifall något samband identifierats mellan testresultat och arbete. Utvärderingens utfall 

var positiv gällande organisationen och administrationen kring testerna. Ett 

utvecklingsområde som framkom var att rekryterande chefer bedömer den muntliga 

förmågan vid intervjutillfällena utifrån egna subjektiva grunder. Där behövs en gemensam 

rutin tas fram för bedömning av den muntliga förmågan så att bedömningen inte baseras 

på vilken rekryterande chef kandidaten träffar vid intervjutillfället. För att stärka 

verksamheterna i att möjligheten att anställa och ge rätt förutsättningar till kandidater fått 

ett gult testresultat kommer språkombud att utbildas inom förvaltningen. Dessa ska nyttjas 

som mentorer, utbildare och ett dagligt stöd gällande språk för medarbetare. Vidare har ett 

samband identifierats mellan de som anställs som fått ett gult testresultat och svårigheter 

att klara förvaltningens delegationsprov. Förvaltningen kommer att se över 

delegeringsprovets utformning och språkanvändning för att säkerställa att provet inte 

innefattar ett för avancerat språk. Språkombuden får även att ansvar att stötta i dessa 

situationer för att öka andelen godkända resultat framgent. 

 

Bildningsförvaltningen har endast genomfört språktest sedan april 2022, vilket innebär att 

en utvärdering ännu inte kunnat genomföras. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-09-09 

Vår beteckning 

KS/2022:xxx - xxx 

 

 

 

 Antal genomförda språktest i Katrineholms kommun 

År Förvaltning Antal genomförda test 

2021 Vård- och omsorgsförvaltningen 215 

2022 Vård- och omsorgsförvaltningen 239 (t.o.m. 220909) 

2022 Bildningsförvaltningen 25 

Totalt:  479 

 

Ej godkända test 

Kommunledningsförvaltningen föreslog vid beslut och införande av språktest att de 

kandidater som ännu inte uppfyller språkliga krav hänvisas till studie- och yrkesvägledare 

på Viadidakt för stöd att komma vidare i sin språkutveckling. Rutiner och organisering kring 

detta har inte implementerats till fullo. En dialog mellan HR och samordnare på Viadidakt 

har inletts för att fortsätta utvecklingen av denna samverkan mellan förvaltningarna. 

 

Omvärldsbevakning 

Samordnare för språktestarbetet på HR-enheten genomför kontinuerlig omvärldsbevakning 

för att fortsätta utvecklingen av språktest. HR deltar även i nätverk med andra kommuner 

som infört eller planerar att införa språktest. Katrineholms kommun blir uppmärksammade 

och uppskattade för det arbete som hitintills gjorts gällande införandet och användandet av 

språktest. HR blir kontinuerligt kontaktade av andra kommuner som är intresserade av vårt 

arbete. Detta har bidragit positivt till Katrineholms kommuns arbetsgivarvarumärke.  

 

Fortsatt samarbete 

Katrineholms kommun ämnar fortsätta samarbetet med leverantören EducateIt gällande 

språktest vid rekryteringsförfarandet även under år 2023.  

 

Hanna Örtegren 

HR specialist kompetensförsörjning 

Beslutet skickas till: 
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-09-21 
Vår beteckning 

KS/2022:326 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Återrapportering särskilt uppdrag - Utredning om flytt av 
Lasstorps koloniområde 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen om att utreda flytt av Lasstorps 
koloniområde överlämnas till kommande budgetberedning för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-04-28 § 65 har 
samhällsbyggnadsförvaltningen utrett vilka områden som är aktuella för att flytta del av 
eller hela kolonilottsområdet på Lasstorp samt vilka konsekvenser och kostnader som 
flytten medför.  

Ärendets handlingar 
• Rapport - Utredning om flytt av Lasstorps koloniområde 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



katrineholm.se 

 

 

Uppdrag  

Utreda flytt av delar eller hela Lasstorps 
koloniområde 
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Uppdraget 
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vilka områden som är aktuella för att 
flytta del av eller hela kolonilottsområdet på Lasstorp samt vilka konsekvenser och kostnader som flytten medför. 
Redovisning av förslag till åtgärder rapporteras till budgetarbetet 2022.  

Lasstorps koloniområde - Utredning av framtida placering och behov av åtgärder  
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har under en lång tid tillsammans med Sörmland Vatten (SVAAB) och 
Service och Teknikförvaltningen (STF) utrett dagvattensituationen på norr. I och med utbyggnad av 
Lövåsenområdet som har sin största avrinning av dagvatten genom Lasstorpsdiket så har problemen ökat och 
lägger man därtill den klimatsituation som finns och kommer finnas i framtiden så ligger koloniområdet mitt i 
avrinningsområdet. Översvämningsproblematiken har under många år varit ett stort problem för koloniområdet 
vid snabb och stor nederbörd och antal tillfällen då koloniområdet översvämmats har ökat senaste åren. Diverse 
åtgärder såsom ombyggnad av dränering, rensning av lasstorpsdiket mm har genomförts under många år och 
problemen kvarstår. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett helhetsgrepp behöver tas för att lösa 
problemen med dagvatten inom området.  

Utveckling sker på område norr som kommer påverka dagvattenhantering genom nybyggnation av skola samt att 
ytterligare områden för bostadsbyggande planeras i enlighet med översiktsplan samt den framtagna 
masterplanen för norr. Ett led i detta arbete är att även se över hur utveckling av grönområden för lek och 
rekreation kan utföras där dagvatten kan användas som en resurs på bästa sätt.  

Koloniföreningen motsätter sig flytt och förordar att man istället skyddar området med en vall alternativt höjer 
upp de lägst belägna tomterna.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort följande utredningar vid olika tillfällen och resultat redovisas kortfattat 
nedan.  
 
Marktekniska undersökningar i Lasstorpsdiket och på område norr 
 

 Norra stadsdelen undersökning inför masterplan norr – Sweco  

 Föroreningar finns i diket och på området nordväst om koloniområdet.  

 En gammal deponi finns med höga halter av tungmetaller.  

 PFAS hotspot efter släckinsats.  

 Miljöteknisk undersökning Lasstorpsdiket- Structor  

 Föroreningar finns i diket som kan kopplas till dagvatten. Högst halter nedströms koloniområdet.  

 Miljöteknisk undersökning av område mellan koloniområdet och Bievägen - Afry  

 Möjligt att förlägga koloniområde i detta område men osäkerhet gällande framtida gränser gällande 
PFAS. Deponin angränsar men kan inte anses påverka jorden.  

Utredningar gällande flöden och översvämningsproblematik 
  

 Omledning av dagvatten från logistikcentrum till Djulö Gärde – Sweco 

 SVAAB ansvarar och utreder möjligheten om genomförande och arbetet pågår 

 Ett eventuellt genomförande av omledning söderut ligger långt fram i tiden  

 Inmätning och flödesberäkning samt alternativa åtgärder - Sweco  

 Båda utredningarna visar att en våtmark/damm inte har så hög kapacitet för 
flödet/översvämningsrisken i området. Däremot gällande föroreningar. 
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SBF, SVAAB och Service- och teknikförvaltningen har gjort följande åtgärder de senaste åren  
 Igensättning av dagvattenbrunn i området, Rensning av dike, Genomgång av dagvattenledningar i 

området 

 Åtgärderna har haft en lite effekt men har inte kunnat hantera de stora vattenmängder som kommer 
vid hastiga skyfall, området översvämmas 

 

Bild på området hur mycket dagvatten som lasstorpsdiket behöver hantera och flödesriktning. 
Detaljplanerat område öster om logistikcentrum finns inte med i denna karta, varje detaljplan har sin egen 
dagvattenutredning och är inriktat mot lokalt omhändertagande av dagvatten. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen 
utifrån de utredningar som gjorts att den bästa 
lösningen är att flytta hela koloniområdet och 
omvandla området till att kunna hantera de 
dagvattenflöden som uppstår vid hastiga skyfall 
samt rena det dagvatten som flödar igenom.  

Det finns idag tre passager för vattnet att ta sig 
igenom. Trumma under Bievägen, Bro vid Riksväg 
52 samt bro vid grusväg (se bild). Vattenflödet är 
vid dessa tre passager injusterat så att vattnet inte 
passerar för fort fram till Näsnaren utan ett jämt 
flöde sker genom de passagerna, vilket innebär att 
lasstorpsdiket i sin tur hanterar en viss mängd av 
de föroreningar som dagvattnet innehåller på ett 
naturligt sätt. Iordningställande av ytterligare 
möjligheter för naturligt renande av dagvattnets 
väg från Lasstorpsområdet till Näsnaren skulle 
bidra positivt till en renare Näsnaren. 
Nivåskillnaden mellan Näsnarens vattenyta och området vid Lasstorp är någonstans mellan 50-70 cm beroende på 
ut- och tillrinning. Till Näsnaren finns tre inlopp av dagvatten men endast ett utlopp som går till sjön kolsnaren. 
Skulle en större mängd vatten tillföras genom att öppna upp fritt flöde skulle Näsnaren ”rinna över” och 
konsekvensen blir då översvämning genom bakåtflöde vid området kring Tekniska Verken och SKF industri samt 
även till området vid lasstorp. Utloppet vid Sjöholm reglerar enl. randvillkor nivåhöjden på Näsnaren till att få 
variera mellan +41,28 till +41,38 m.  

De åtgärder som koloniföreningen åsyftar till att förhindra översvämning är att bygga en vall mot koloniområdet, 
det löser inte hela problemet med att kunna hantera de mängder vatten som flödar genom området. Viss effekt 
skulle en vall kunna ge, men översvämningsrisken är ändå överhängande då vattenflödet vid hastiga skyfall stannar 
inom koloniområdet på fel sida och då skulle en vall hindra vattnet att rinna ut till befintligt avrinningsdike. Det 
finns tekniska lösningar med backventiler och pumpar men det drar med sig kostnader som varken hanterar 
dagvattenproblemet eller hur rening av dagvatten sker. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på alternativa platser där man skulle kunna anlägga ett koloniområde 
och föreslår ett möjligt utvecklingsområde vid St. Djulö. Vi ser med fördel att man flyttar hela området. 

Platsutredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för infrastruktur, miljö samt mark och exploatering vid Katrineholms 
Kommun har tillsammans utrett möjligheten att flytta lasstorps koloniområde till angiven plats enligt figur nedan.   

Figur 1. Lägesbeskrivning av de kolonilotter som behöver  
flyttas samt området som utredningen avser.  
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Geotekniskt, höjdmässigt och geografiskt bedöms detta vara en bra plats för kolonilotter. Det SBF har ställt stora 
frågetecken kring är om jorden håller den kvalitet avseende föroreningar som krävs för odlingsverksamhet. Det är 
sedan tidigare känt att området intill det aktuella området nyttjats som soptipp, bilskrot, etablering för 
anläggningsföretag samt att en brand som man släckt med brandskum. 

innehållande PFAS-föroreningar ägt rum på etableringen intill området. Se ungefärlig lägesbeskrivning för dessa 
verksamheter i figur 2 och historiskt flygfoto över samma plats i figur 3 

  
Figur 2. Ungefärlig lägesbeskrivning av föroreningskällor.  
 

Figur 3. Historiskt flygfotografi över aktuellt område hämtat från Katrineholmskartan. 
Referensår 1960 med lager som inkluderar flygfoton från 1949-1970.  
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För att säkerställa att området går att odla på har det aktuella området provtagits med avseende på misstänkta 
föroreningar enligt figur 4. 

Figur 4. Miljöprovtagningsplan över det aktuella området.  
  
Utfallet av provtagningen kan väldigt förenklat beskrivas enligt nedan.   

Man har inte funnit några större föroreningar förknippade med verksamheterna soptipp eller bilskrot. Det man har 
funnit i området är PFAS-föroreningar förknippade med brandsläckningsmedel. Föroreningen har troligt spridit sig 
via grundvatten eller ytvatten från den gamla etableringen i öst till det aktuella området. Förhöjda halter av PFAS är 
uppmätta i grundvattnet i provpunkt 21A01 och 21A07 enligt figur 4.  

PFAS-föroreningar är inte lättflyktiga och sprids alltså inte så enkelt genom luft. Däremot är de mycket lättspridda i 
vatten. Då grundvattennivåerna i området dessutom ligger nära markytan, (uppmätt gv-nivå 0,58 m under markyta 
som närmast), ökar risken att föroreningen tas upp av plantor och växter ytterligare.   

Halterna av PFAS i provpunkterna är idag inte överdrivet höga men det finns en risk att halterna kommer att stiga 
med tiden eftersom föroreningskällan finns kvar på den gamla etableringen. Vi vet att det inom kort kommer att 
komma en förändring i regelverket kring hantering av PFAS-föroreningar där gränsvärdena troligt kommer att 
sänkas. Vi är även medvetna om att PFAS i sig är en relativt nyupptäckt förorening som vi än så länge har relativt lite 
kunskap om. Detta talar för att man bör vara extra ödmjuk inför beslut som gäller PFAS-förorenad mark.  

PFAS är ett samlingsnamn för 4700 olika högfluorerande ämnen med liknande struktur varav endast några få 
hunnit bli testade. Man har då funnit att vissa av dessa är mycket skadliga för människors hälsa och att de till och 
med kan vara cancerframkallande. Läs mer om PFAS på https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-ar-
pfas/  

Samhällsbyggnadsförvaltningen avråder med stöd av ovanstående information Katrineholms Kommun från att etablera 
kolonilottsverksamhet på aktuellt område. Vi bedömer att det finns bättre områden i Katrineholm för denna verksamhet 
där risken för att människor blir exponerade för skadliga föroreningar genom odlad mat är mindre. 

  

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-ar-pfas/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-ar-pfas/
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Koloniområde – Djulökvarn  
SBF har valt ut detta område som förslag på grund av dess goda förutsättningar att fungera som 
koloniområde  
 

  
 

Det nuvarande kolonilottsområdet som behöver flyttas ligger 0,0-0,5 m ovan lasstorpsdikets vattennivå. 
Höjdskillnaden mellan aktuellt område vid Djulökvarn och vattennivån i Djulösjön är idag 0,5-5,5 m. Idag finns en 
pumpanläggning strax intill området vars uppgift är att pumpa bort överflödigt dagvatten. Denna anläggning 
behöver ses över. Med tanke på den markanta höjdskillnaden mellan Djulösjön och aktuellt område bedöms 
området ändå ha goda förutsättningar för ett fungerande dränerings- och dagvattensystem. Detta innebär att 
risken för översvämning på aktuellt området vid Djulökvarn är liten.  

Geotekniska förutsättningar för kolonilottsverksamhet verkar vara relativt goda inom området men en närmare 
utredning krävs om man vill gå vidare med förslaget.  

Det finns inte heller anledning att tro att det skulle förekomma några specifika miljöföroreningar här då det inte 
finns några kända deponier eller föroreningar i området, se figur 6.  Det finns däremot en tradition av dumpning i 
närhet till området. Det är inte troligt att detta påverkat miljön inom området radikalt men en miljöutredning krävs 
innan man kan anlägga kolonilotter.    
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Figur 6. Kartunderlag från EBH-stödet som visar att det inte finns några kända deponier eller föroreningar inom 
området.  
  
En förutsättning som talar för detta förslag är dess närhet till Djulösjön och därmed möjlighet till 
bevattning med sjövatten. En annan positiv aspekt är möjlighet att kombinera kolonilottsverksamhet med 
sjönära aktiviteter såsom bad, kanot och fiske samt andra aktiviteter och bekvämligheter som området 
erbjuder i form av minigolf, friluftsliv, muséum samt hotell- och restaurangverksamhet. I direkt 
anslutning till området finns även redan färdig WC inklusive vatten och avlopp, vilket får ned 
kostnaderna om man väljer att förlägga kolonilotterna här.  
Området består idag av öppen mark i form av betesmark och jordbruksmark samt några få träd. 
 
Något som talar för förslaget är 
att det tidigare bedrivits och 
fortfarande bedrivs odlings-
verksamhet på delar av området, 
se figur 7.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 7. Historiskt flygfotografi över 
aktuellt område vid Djulökvarn 
hämtat från Katrineholmskartan. 
Referensår 1960 med lager som 
inkluderar flygfoton från 1949-
1970.   
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Fördelar med förslaget  
 Goda förutsättningar för dagvattenhantering och dränering  

 Med största sannolikhet goda geotekniska förutsättningar  

 Inga förutsedda miljöföroreningar  

 Sjönära – tillgång till sjövatten för bevattning  

 Sjönära – Bra utbud av sjönära aktiviteter såsom bad, kanot och fiske  

 Närhet till andra aktiviteter och bekvämligheter i form av minigolf, friluftsliv, muséum samt hotell- och 
restaurangverksamhet.  

 Tillgång till redan färdig WC inklusive vatten och avlopp 

 Möjlighet samnyttja lokaler med hembygdsföreningen 

 Närhet till vandrar hem för långväga besökare 

 Goda parkeringsmöjligheter 

 Skulle ge besökare till Djulöområdet ytterligare en attraktiv plats att besöka 

Förutsättning för genomförande  
 Geoteknisk utredning krävs 

 Miljöteknisk utredning krävs  

 Dagvattenlösning (befintlig pump behöver ses över)  

 Ny detaljplan för området  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-09-20 
Vår beteckning 

KS/2022:23 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - 
september 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande för september 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens 
medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2022 till 
5 000 000 kronor.  

Ackumulerat till och med den 20 september 2022 har det beslutats om 4 621 629 kronor. 
Kvar att besluta om finns 378 371 kronor. 

Ärendets handlingar 
 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande – september 2022 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Skrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-09-20 
Vår beteckning 

KS/2022:23 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

  
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 
 

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - september 2022 

KOMMUNSTYRELSENS MEDEL TILL FÖRFOGANDE 2022  2022-09-20  
Ändamål och beslut    
Anslag enligt budget 5 000 000   
    
    
Ändamål Beslut Beviljat 

belopp 
Kommentar 

    
Bidrag till staty av Elin Wägner KS Del/2022 § 4 25 000  
Bidrag till KSBK KS Del/2022 § 20 5 000  
Bidrag till Kajrocken 2022 KS Del/2022 § 24 45 000  
Bidrag till domare i tävlingar i Katrineholms 
Ryttarförening 

KS Del/2022 § 26 
15 000 

 

Bidrag till föreläsning - Nattfotboll Katrineholm KS Del/2022 § 27 13 900  
Bidrag till musikkvällar i stadsparken - Kvitterkvällar KS Del/2022 § 28  50 000  

Bidrag till Katrineholm cupallians - Katrineholm Cup 
Fotboll 

KS § 15 
120 000 

 

Sponsring till disco-VM 2022 - jan 2022 KS § 16 130 000  
Sponsring till disco-VM 2022 - okt 2022 KS § 16 130 000 Ej utbetalt ännu 
Bidrag till Föreningen Romska rättigheter för firande av 
den romska internationella dagen 

KS Del/2022 § 32 
10 000 

 

Bidrag till Katrineholm Vingåker Zontaklubb för Areamöte KS Del/2022 § 33 2 500  
Bidrag till Samordningstjänst Soc 

KS 2021 §219 
650 000 Periodiserat 

över helår 
Bidrag till Katrineholmsloppet KS Del/2022 § 57 40 000  

Bidrag till Katrineholms Innebandycup KS Del/2022 § 58 50 000  

Bidrag till Sommarverksamhet/cirkusskola KS Del/2022 § 60 31 729  

Ansökan om bidrag till Nattfotboll 2022 KS § 70 50 000  

Bidrag till Mångkulturell festival 2022 KS Del/2022 § 86 50 000  

Bidrag till målning av torgbodarna i Äsköping KS Del/2022 § 87 4 500  

Bidrag till Svenska Mästerskapet i jaktskytte 2022 KS Del/2022 § 88 50 000  



 Skrivelse 
Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-09-20 

Vår beteckning 

KS/2022:23 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

 

Evenemang - Liv och lust i parken KS § 69 200 000  

Bidrag till nya stolar i Funktionsrätt Katrineholms lokal KS Del/2022 § 84 21 000  

Bidrag till inköp av ett konsertpiano KS Del/2022 § 85 15 000  

Bidrag till Summer Camp 2022 KS § 86 100 000  

Bidrag till kvinnorna och staden KS § 71 300 000  

Bidrag till Katrineholm Pride 2022 KS Del/2022 § 94 100 000  

Bidrag till Musiken Hus Akademiens stipendier 2022 KS Del/2022 § 95 20 000  

Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter 2022 KS § 44 1 000 000  

Utökad satsning på fortbildning av barnskötarbiträden KS § 43 1 110 000  

Bidrag till Slottssprinten 2022 KS del/2022 § 97 45 000  

Bidrag till Kulturskolans 90-årsjubiléum 2022 KS del/2022 § 98 40 000 Ej utbetalt ännu 

Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina SK 2022 KS del/2022 § 45 25 000  

Bidrag till TV - PRO i Valla KS del/2022 § 100 11 000  

Bidrag till solrosfestivalen den 24 augusti KS Del/2022 § 105 25 000  

Bidrag till solrosfestivalen den 25 augusti KS Del/2022 § 108 25 000  

Bidrag till Julita äppeldag KS Del/2022 § 115 50 000  

Bidrag till Drever-SM KS Del/2022 § 116 5 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Allsång i juletid 2022 KS Del/2022 § 126 50 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Mälardalstouren 2022 KS Del/2022 § 127 7 000 Ej utbetalt ännu 

    
SUMMA beviljat  4 621 629  
SUMMA utbetalt  3 384 629  
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  Sida 1 (3) 

Datum 

2022-09-19 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Anmälan om delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna 

Förordnande av ekonomi- och personalchef 13-28 september 2022 

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att under perioden 13 – 28 september förordna följande 
personer som ekonomi- och personalchef samt lönechef: 

Ersättare ekonomi: 
13 – 28 september Elin Sollenborn 

Ersättare personal: 

13 – 22 september Håkan Sundqvist 
23 – 28 september Hanna Örtegren 

Ersättare lön: 

23 september – 2 oktober Lise-Lott Örman (KS Del/2022 § 119) 

Dnr KS/2022:1-2.7.4 

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2022-09-15) 

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar tf ekonomi- och personalchefen Susanne 
Sandlund att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 19 000 000 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholm Vatten och Avfall AB, 
upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2022 § 120) 

Dnr KS/2022:4-2.5.5 

Drömprojekt fokus hälsa 

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Hälsodag på Spetebyhall 

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Belinda Jones Alaton 
ett bidrag på 2 600 kronor till projektet på Spetebyhall. 

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS del/2022 § 113) 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-09-19 

Vår beteckning 

  -   

 

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Downhill för alla 

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Spökbackens 
alpinklubb ett bidrag på 39 000 kronor till projektet Downhill för alla. 

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 114) 

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Fokus på tjejers idrottande 

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja RF-SISU Sörmland ett 
bidrag på 37 800 kronor till projektet Fokus på tjejers idrottande. 

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 121) 

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Föreläsning av "Klimatpsykologerna" 

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 
Naturskyddsföreningen i Katrineholm ett bidrag på 13 500 kronor till projektet Föreläsning 
av ”Klimatpsykologerna”. 

Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 122) 

Dnr KS/2022:117-3.10.1 

Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut tryckeritjänster till Katrineholms kommun Dnr TI 2022-1034. (KS Del/2022 
§ 117) 

Tilldelningsbeslut Engångsartiklar och portionsformar Dnr TI 2021-1228. (KS Del/2022 § 118) 

Tilldelningsbeslut Operationsmaterial allmänt omtag Dnr VF2020-000023. (KS Del/2022 § 
123) 

Tilldelningsbeslut Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial Dnr VF2021-00020. KS 
Del/2022 § 124) 

Tilldelning Diagnostiska instrumentDnr VF2021-00073. (KS Del/2022 § 125) 

Dnr KS72022:162-2.6.1 

Bidrag till Julita äppeldag 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Föreningen Sörmlandsäpplen för genomförandet av Julita 
äppeldag. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 115) 

Dnr KS/2022:278-3.10.1 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-09-19 

Vår beteckning 

  -   

 

Bidrag till Drever-SM 2022 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 5 000 kronor till Sörmlands Dreverklubb för anordnandet av Drever-SM 2022. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 116) 

Dnr KS/2022:283-3.10.1 

Bidrag till Allsång i juletid 2022 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till ABF Sörmland för genomförandet av Allsång i juletid 2022. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 126) 

Dnr KS/2022:297-3.10.1 

Bidrag till Mälardalstouren 2022 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 7 000 kronor till Katrineholms BTK för genomförandet av Mälardalstouren 
2022. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 127) 

Dnr KS/2022:312-3.10.1 
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Datum 

2022-09-19 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2022-09-02, § 49/22 Fastställande av Länstransportplanen för år 2022-2033 
efter beslut om definitiva ekonomiska ramar inklusive Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2023. 

Hnr 2022:2082, 20222:2083 

Remiss 

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Boverkets rapport 
(2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för 
kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från 
att yttra sig över remissen. 

Dnr KS/2022:223-1.9.1 

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen - Träffsäkert – 
Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101).  
Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från att yttra sig. 

Dnr KS/2022:115-1.9.1 

Övrigt  

Energikontoret i Mälardalen har översänt Aktieägaravtal Energikontoret i Mälardalen AB - 
tillkomna ägare tom 2022-05-17 samt Registreringsbevis Energikontoret i Mälardalen 
556134-8698. 

Hnr 2022:2000, 2022:2001 
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