Kallelse
Kommunledningsförvaltningen

2021-02-23

Sammanträdande organ

Kommunstyrelsen

Tid

2021-02-24 klockan 08:15

Plats

Safiren, Drottningagtan 19 Katrineholm

Nr

Ärende

Beteckning

Information
1

Kommunstyrelsens verksamhet
- Pandemiläget
-Trygghetsvärdar
- Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
- Befolkningsstatistik

2

Pågående uppdrag, projekt och händelser
- Införande av språktest

3

Aktivt försörjningsstöd
Ärenden till kommunfullmäktige

4

Revidering och namnbyte av författningssamling
4:29 Parkeringsavgifter i parkeringshuset Loket

KS/2021:29

5

Revidering av författningssamling 4.11 Hyror och
avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar

KS/2021:30

6

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning i Katrineholms kommun

KS/2021:19

7

Ändring i kommunstyrelsens respektive
socialnämndens reglemente

KS/2021:17

8

Användning av amerikanska
personuppgiftsbiträden i kommunen

KS/2020:340

9

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal
och avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat

KS/2021:36

10

Revidering av bolagsordning för Katrineholm
Vatten och Avfall AB (KFS 5.11)

KS/2021:65

11

Svar på motion om säker gång- och cykelväg i
Sköldinge

KS/2020:54

12

Svar på motion om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier

KS/2020:104

Ärenden till kommunstyrelsen
13

Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen

KS/2021:35

14

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2020

KS/2019:79

KALLELSE
Datum

Kommunledningsförvaltningen

2021-02-23

15

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

KS/2021:51

16

Företagsstöd med anledning av covid-19

KS/2020:363

17

Yttrande över remiss - Samlad uppföljande
granskning av tidigare granskningar

KS/2020:391

18

Utskick av remiss gällande vattenskyddsområde i
Forssjö, Katrineholm vattentäkt

KS/2021:45

19

Förlängning av deltagande i Leader Sörmland 2021
- 2022

KS/2021:46

20

Bidrag till Katrineholm Pride 2021

KS/2021:48

21

Markanvisningsavtal del av Lövåsen 3:1 till
Byggaktören i Katrineholm AB

KS/2020:319

22

Markanvisningsavtal del av Djulö 2:5 till
SjötorpsHus AB

KS/2021:59

Anmälningsärenden
23

Anmälan av delegationsbeslut

24

Meddelanden

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-12

Nämndadministration

KS/2021:29 - 385

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering och namnbyte av författningssamling 4:29
Parkeringsavgifter i parkeringshuset Loket
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
författningssamling 4:29 Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2020 antog fullmäktige en ny författningssamling för parkeringsavgifter i
parkeringshuset Loket. Därefter har service- och tekniknämnden inkommit med förslag om
en ny taxa för nyttoparkeringsstilstånd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att nuvarande författningssamling för
parkeringshuset Loket blir en mer generell författningssamling där även
nyttoparkeringstillstånd ingår. Författningssamlingen föreslås döpas om till
Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd.
Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som enligt den kommunala
avgiftslagen kan beviljas verksamhetsutövare som har särskilda behov av att ha sitt fordon
nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete. Nyttoparkeringstillstånd är
avsett för näringsidkare och serviceutförare som behöver ha fordonet nära arbetsplatsen
för att kunna utföra sitt arbete. Syftet med införandet av nyttoparkeringstillstånd är primärt
att underlätta fastighetsskötsel av byggnader i centrum.
Det dispensförfarande för parkering som idag ges ut till hemtjänsten kommer att upphöra
och dessa kommer att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd efter att gällande dispens gått
ut.
Vid bedömning av rimlig kostnad för nyttoparkering har omvärldsbevakning av andra
städers taxor och parkeringsförutsättningar gjorts.
Beslutanderätten för att bevilja/ avslå ansökan om nyttoparkeringskort kommer att ligga på
service- och tekniknämnden i likhet med andra typer av parkeringstillstånd. Handläggning
sker utifrån riktlinjer som tas fram och korrigeras av infrastrukturavdelningen på
samhällsbyggnadsförvaltningen.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-12

KS/2021:29 - 385

Ärendets handlingar


Förslag till författningssamling 4:29 – Parkeringsavgifter och
parkeringstillstånd



Service- och tekniknämndens beslut, § 9, 2021-01-28



Service- och teknikförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-01-04

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt

Parkeringsavgifter och
parkeringstillstånd
Parkeringsavgifter och tillstånd inom
parkeringsgarage, cykelgarage samt
gatumark och allmän platsmark

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2020-09-21 § 76

Senast ändrad av kommunfullmäktige
20XX-XX-XX

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:
När:

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1

2 (3)

Taxor och avgifter
Pris
Parkeringshus Loket

Kontrollavgift

Cykelgarage

1 timme:
8 kronor

1 dygn:
70 kronor

1 månad:
500 kronor

400 kronor

1 månad:
60 kronor

Nyttoparkeringstillstånd

1 år:
3500 kr

Regler och förutsättningar för nyttoparkeringstillstånd


Tillståndet ska gälla på gatumark och allmän platsmark men ej tomtmark



Bilen skall vara en del av utrustningen för arbetets utförande och skall därför vara inrett för
ändamålet, vara försett med företagets logga och vara registrerat på företaget. Generellt
gäller att fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och nyttjas i hög
omfattning under nyttoparkeringstillfället.



Ett beviljat nyttoparkeringstillstånd är fordonsspecifikt och knutet till fordonets
registreringsnummer.



Tillståndet beviljas per år och gäller upp till 4 h per parkeringstillfälle



Nyttokortet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet

3 (3)

PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§9

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-28

1 (1)

STN/2020:231 385

Införande av nyttoparkeringstillstånd
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden överlämnar förslag om att införa nyttoparkeringstillstånd
samt anta föreslagen taxa med en årlig kostnad om 3 500 kr per nyttoparkeringskort till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att möjlighet att beviljas
nyttoparkeringstillstånd införs i Katrineholm, för att underlätta för de verksamheter och
näringsidkare som är i behov av smidig tillgång till sina lokaler med bil. Förvaltningen
bedömer att en årlig kostnad om 3 500 kr /nyttokort är rimlig.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse, införande av nyttoparkeringstillstånd

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Britt Ejdwinsson (S), Torbjörn Eriksson (C), Leif Hanberg (S) samt
förvaltningschef Rickard Bardun och avdelningschef Karin Engvall.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-04

Stab

STN/2020:231 - 385

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Jennie Hjertberg

Handläggare e-post

0150-571 95

Jennie.hjertberg@katrineholm.se

Införande av nyttoparkeringstillstånd
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden överlämnar förslag om att införa nyttoparkeringstillstånd samt
anta föreslagen taxa med en årlig kostnad om 3500 kr per nyttoparkeringskort till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att möjlighet att beviljas nyttoparkeringstillstånd
införs i Katrineholm, för att underlätta för de verksamheter och näringsidkare som är i
behov av smidig tillgång till sina lokaler med bil. Förvaltningen bedömer att en årlig kostnad
om 3 500 kr /nyttokort är rimlig.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse, införande av nyttoparkeringstillstånd

Ärendebeskrivning
Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som enligt den kommunala
avgiftslagen kan beviljas verksamhetsutövare som har särskilda behov av att ha sitt fordon
nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete. Nyttoparkeringstillstånd är
avsett för näringsidkare och serviceutförare som behöver ha fordonet nära arbetsplatsen
för att kunna utföra sitt arbete. Syftet med införandet av nyttoparkeringstillstånd är primärt
att underlätta fastighetsskötsel av byggnader i centrum.
Följande förutsättningar föreslås gälla för att beviljas och använda
nyttoparkeringstillstånd:
-Tillståndet ska gälla på gatumark och allmän platsmark men ej tomtmark
-Bilen skall vara en del av utrustningen för arbetets utförande och skall därför vara inrett för
ändamålet, vara försett med företagets logga och vara registrerat på företaget. Generellt
gäller att fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och nyttjas i hög
omfattning under nyttoparkeringstillfället.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-04

STN/2020:231 - 385

-Ett beviljat nyttoparkeringstillstånd är fordonsspecifikt och knutet till fordonets
registreringsnummer.
-Tillståndet beviljas per år och gäller upp till 4 h per parkeringstillfälle
-Nyttokortet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet
Det dispensförfarande för parkering som idag ges ut till hemtjänsten kommer att upphöra
och dessa kommer att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd efter att gällande dispens gått
ut.
Vid bedömning av rimlig kostnad för nyttoparkering har omvärldsbevakning av andra
städers taxor och parkeringsförutsättningar gjorts.
Mandat att besluta bevilja/ avslå ansökan om nyttoparkeringskort tillkommer trafikingenjör
i likhet med andra typer av parkeringstillstånd. Handläggning sker utifrån riktlinjer som tas
fram och korrigeras av infrastrukturavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Jennie Hjertberg
Verksamhetsstrateg
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-15

Nämndadministration

KS/2021:30 - 043

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering av författningssamling 4.11 Hyror och avgifter
i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av
författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med förslag om att införa 20 % reducerat pris på
Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i simhallen, för att stötta och bidra till en ökad folkhälsa i
kommunen. Fysisk aktivitet på Recept är innebär att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge en
ordination på någon form av rörelseaktivitet.
Förslaget innebär en revidering av författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar.

Ärendets handlingar


Förslag till författningssamling 4.11 Hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar.



Service- och tekniknämndens beslut, § 8, 2021-01-28



Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och
fritidsanläggningar
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.11)

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20--21 § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-11-16, § 242
2016-11-21, § 168
2016-12-19, § 201
2017-11-20, § 191
2018-11-19, § 149
2018-11-19, § 150
2019-11-18, § 170
2020-09-21, § 77
2020-11-16, § 117

Giltighet
Gäller från och med 2021-01-01

2 (9)

Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och
fritids-anläggningar
Duveholmshallen
Sporthallar

Lokala föreningar
Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

läger

Övriga

Duveholmshallen A,B,C,DE

65

135

135

330

360

660

Träningslokaler

65

135

110

220

240

360

Omklädningsrum, utan hall

65

135

65

65

70

70

Avgifter (kronor/timme/lokal)

Tävling/

Förbund o

Teorisal

65

65

65

65

70

70

Vaktm (utöver ord.) +moms

500

500

500

500

500

500

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall

Lokala föreningar
Tävling/

Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

läger

Övriga

Gymnastikhallen

65

135

135

330

360

770

Tennisbana inne/ute

65

135

135

135

135

135

Tennisbana inne/ute säsong

65

100

100

100

100

100

Avgifter (kronor/timme)

Lokala föreningar

Simhallen

Tävling/

Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

läger

Övriga

Per bana

21

35

70

90

120

240

Undervisningsbassäng

70

Avgifter (kronor/timme)

135

480
2400

Hyra av hela simhallen
Hoppbassäng

65

130

130

330

360

480

Vaktm (utöver ord.) +moms

500

500

500

500

500

500

Entré simhallen
Ungdom
Avgifter kronor

Barn 0-7år

8-17 år

Vuxen

Per person

20

50

75

Rabattkort 10 bad

150

400

600

Halvårskort

250

600

1000

Årskort

350

1000

1500

Familj

Familjekort 6 månader
3 (9)

2000

Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom

150

150

Familjekort 1 år
3100

Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom

250

250

700

700

1150

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger
Simskola / kurs á 14 gånger

Fysisk aktivitet på Recept, FaR, ger reducerat pis med 20% på periodkort.
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan
Sporthallar
Avgifter (kronor/timme)
(Storlek Handbollsplan)

Lokala föreningar
Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

läger

Övriga

65

135

135

220

240

330

Gymnastikhall

Tävling/

Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

läger

Övriga

65

135

110

200

240

275

Lokala föreningar

Mindre lokaler
Avgifter (kronor/timme)

Förbund o

Lokala föreningar

Gymnastikhallar
Avgifter (kronor/timme)

Tävling/

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

Tävling/
arr

Förbund o
läger

Övriga

Enskilda Lokaler

65

100

110

Badminton/bana strötid

65

100

110

BackavallenLokala föreningar

Isbanor

Tävling/

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

Lilla ishallen (rink)

65

135

440

Stora ishallen

65

135

440

Teorisal (ej i samband med istid)

65

65

Vaktm (utöver ord.) +moms

500

500

Avgifter (kronor/timme)

Förbund o
läger

Övriga

770

835

1400

770

1000

2000

65

65

70

70

500

500

500

500

Arrangemang och cuper: offert vid
förfrågan

Gräsplaner/idrottsplatser

Lokala föreningar
Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

arr

läger

Övriga

A-plan

65

135

440

770

835

1400

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor

65

135

300

770

835

1150

Övriga gräsplaner

65

135

300

440

480

770

Konstgräs

65

135

440

770

835

1400

Konstgräs halvplan

65

Vaktm (utöver ord.) +moms

500

500

500

500

Avgifter (kronor/timme)

Djulö Idrottsplats

Tävling/

Förbund o

220
500

500

Lokala föreningar

4 (9)

Avgifter (kronor/timme)
Rugbyplan

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

65

135

Tävling/

200

Förbund o

arr

läger

Övriga

330

480

770

Kansli och förrådshyra
Avgift/år

m²

Kansli

750

Förråd

200

Hyror exkl moms

Avgifter kronor

Lokala föreningar

per dag

per säsong

Båtplats vid öppen brygga

620

Båtplats vid låst brygga

800

Vinterförvaring

800

Scensläp

per kväll Transport
och
utanför

(8-16)

helgdag

Gratis

Ljud vid hyra av Stadsparkens scen

1760

centum

Övriga

m

3500

Stadsparken scen
Bord (styckpris)

per
vardag

5000

580/tim

Offert

40

Stolar (styckpris)

8

Garderobsektion inkl galgar

80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter kronor

Dygn

Krämbolsstugan

1000

Kupolen (endast helger)

3000

Ev.avgift för larm tillkommer

Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan
Vaktm (utöver ord.) +moms

Stora arrangemang (max 3000pers)
500

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter kronor

Dygn

Valla Medborgarhus

1000

Lyan

800

Glindran

500

Glindran lilla salen

200

Matsalar

Per timme
Ev.avgift för larm tillkommer
110

Lokala föreningar
Ungdom

Senior

Centralt

65

135

Landsbygd

65

135

Kronor/timme

Dygn

Avgifter (kronor/timme)

Övriga
220

Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter
Slöjdsal textil/trä

90

Hemkunskap

90

Övernattning /sal
Skolsal dagtid

880

Brandmyndighetens regler gäller

65

Hörsal/Aula
Ljud och
Avgifter (kronor/timme)
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)

Lokal förening

Övriga

110

135

Ljus

5 (9)

Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)

330

330

500/tillfälle

Tallås Aulan (578 pers)

330

440

500/tim

475/tillfälle

520/tillfälle

Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)
Tallås Aulan - Loger
Servicekostnad tekniker/vaktmästare

75/tillfälle
500

80/tillfälle
500

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan
Övrigt
Lokal förening

Övriga

Icke avbokad träningstid

500

500

Vaktmästar tjänst med maskin* +moms

720

offert

Vaktm (utöver ord.) +moms

500

500

Avgifter (kronor/timme)

*snöröjning, gräsklippning, gödning osv.

Avgifter (kronor/styck)
Kopiering, svartvit

1,5

1,5

Kopiering, färg

3

3

Lotteritillstånd

300

Tilläggsklausuler
§ 1 - Indexreglering av hyror och avgifter
1.1 Basår: 1980
1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)
1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och
löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.
1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.
1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det kommande
året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla.
§ 2 - Ej listade hyror och avgifter
Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan prissätts och beslutas av
förvaltningen internt och debiteras beställaren.

_______________________
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Kulturhuset Ängeln

Kronor per timme

Hörsalen (ordinarie öppettid)

Internt: 200
Externt: 400

Hörsalen (utanför ordinarie öppettid)

Internt: 400
Externt: 600

Utställningshallen (ordinarie öppettid och om
verksamheten så tillåter)

Internt: 500

Utställningshallen (utanför ordinarie öppettid)

Internt: 700

Personal erfordras

Externt: 1 500

Kulturhuset Ängeln, upprättar särskilt avtal per
uthyrningstillfälle (utanför ordinarie öppettid)

15 000 per tillfälle

Externt: 1 000

Personal erfordras
Personalkostnader

500 under ordinarie arbetstid
600 efter ordinarie arbetstid

Personalkostnad tillkommer alltid efter ordinarie öppettid samt vid hyra av
videokanon/dator då tekniker erfordras.
Internt = Andra förvaltningar, studieförbund, organisationer, föreningar.
Externt = Företag, privatpersoner.

UKF Perrongen
Lokal m.m.

Kr per timme

Anmärkning

Scenrummet

Internt: 500

Personalkostnader tillkommer samt
även för eventuell tekniker vid
användande av teknisk utrustning.

Externt: 1 500
Caférummet (ej kök)

Internt: 200
Externt: 1 000

Projektrum

Internt: 100
Externt: 300

Ateljé

Internt: 200
Externt: 500

Öppna ytan i stall 15

Internt: 200

Personalkostnader tillkommer.
Uthyres endast utanför ordinarie
öppettid. Köksdelen uthyrs med
personal enligt separat avtal.
Personalkostnader tillkommer
utanför ordinarie öppettid.
Personalkostnader tillkommer
utanför ordinarie öppettid.
Personalkostnader tillkommer.
Uthyres endast utanför ordinarie
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Studio

Externt: 1 000

öppettid.

Internt: 3 000 per
dag

Personalkostnaden för extern
tekniker tillkommer.

Externt: 7 000 per
dag
Musikrummen
inklusive instrument

500 per dag och
rum
100 per timme och
rum

Turbinen, ordinarie
öppettid

Externt 500

Turbinen, utanför
ordinarie öppettid.
Eventuella
personalkostnader
tillkommer

Externt 700

Hela Perrongen i
Lokstallet

15 000 per tillfälle

Personalkostnad

500 under ordinarie arbetstid

Personalkostnader tillkommer, samt
även för eventuell tekniker vid
användande av teknisk utrustning.
Upprättar särskilt avtal per
uthyrningstillfälle.

600 efter ordinarie
arbetstid
Arrangemang och övrig verksamhet i samverkan mellan ungdomar och UKF är utan kostnad. När
Perrongen är medarrangör vid program utgår ingen kostnad för lokalerna.
Internt = Andra förvaltningar, studieförbund, organisationer, föreningar.
Externt = Företag.
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Regler för uthyrning av lokaler och samverkan på Perrongen
Nedanstående gäller för uthyrning av lokaler och samverkan med ideella föreningar, politiska partier
samt övriga förvaltningar med flera på Perrongen.
Uthyrning
1.

De lokaler som är aktuella är verksamhetslokaler på Perrongen.

2.

Det är öppet för samtliga föreningar, organisationer och företag att hyra lokaler för olika
sammankomster.

3.

Hyra utgår för samtliga enligt kommunfullmäktige beslutade tariffer.

4.

I samband med uthyrning är det inte tillåtet för hyresgästen att bedriva kommersiell verksamhet.

5.

Då Perrongen, enligt överenskommelse är medarrangör vid program, ska ingen kostnad debiteras för
aktuell lokal.

6.

Sker avbokning senare än en vecka innan uthyrningen debiteras beställaren full kostnad.

Samverkan
7.

Förvaltningen beslutar om programmet/aktiviteten ska ske i form av samverkan vilket innebär
omfattning, grad och innehåll. Samverkan innebär att programmet ska vara i form av ett öppet möte
och ha ett allmänt samhällsintresse.

8.

Programmet ska genomföras så att det finns möjlighet till planering och marknadsföring.

9.

Partipolitiska möten får genomföras i anvisade lokaler. Ansvarigt parti förhyr då lokalen till ordinarie
hyrestaxa.

10. Politisk information får endast ske i Perrongen på anvisad plats.
11. För övriga förvaltningar, ideella organisationer och intresseföreningar/ organisationer gäller samma
regler enligt punkt 7 och 8. För ideella organisationer och intresseföreningar/organisationer gäller att
de ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer.

_______________________
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PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§8

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-28

1 (2)

STN/2020:178 043

Förslag om tillägg-hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om tillägg i Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS nr 4.11) till kommunstyrelsen för vidare
hantering.

Sammanfattning av ärendet
Fysisk aktivitet har avgörande effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.
Fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk
ohälsa.
Fysik aktivitet är ibland också helt avgörande vid medicinsk behandling av olika
sjukdomar då den kan komplettera och till och med ersätta läkemedel.
För att uppnå de hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger kan personer som behöver stöd
med detta få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär hälso- och sjukvårdspersonal
kan ge en ordination på någon form av rörelseaktivitet. Aktiviteten är individuellt
anpassad till de medicinska förutsättningar och egna önskemål som personen själv har.
För att stötta och bidra till en ökad folkhälsa i kommunen erbjuds nu en ny möjlighet
med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i simhallen.
Person/kund måste ha med sig recept från hälso- och sjukvården samt giltig legitimation
vilket är till grund för ett reducerat pris med 20 % på valfritt personligt periodkort.
Notering av namn och datum för att säkerställa att recept inte utnyttjas felaktigt kommer
att göras.

Tillägg i hyror och avgifter
Förslaget innebär ett tillägg i prislistan för hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar:

Protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-28
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Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad
2021-01-18

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Roger Karlsson (MP) samt avdelningschef Karin Engvall.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-18

STN/2020:178 - 043

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Engvall

Handläggare e-post

0150-570 00

Karin.engvall@katrineholm.se

Förslag om tillägg - hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar (KFS nr 4.11)
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om tillägg i Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS nr 4.11) till kommunstyrelsen för vidare
hantering.

Sammanfattning av ärendet
Fysisk aktivitet har avgörande effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk
aktivitet kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes,
sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa.
Fysik aktivitet är ibland också helt avgörande vid medicinsk behandling av olika sjukdomar
då den kan komplettera och till och med ersätta läkemedel.
För att uppnå de hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger kan personer som behöver stöd med
detta få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär hälso- och sjukvårdspersonal kan ge en
ordination på någon form av rörelseaktivitet. Aktiviteten är individuellt anpassad till de
medicinska förutsättningar och egna önskemål som personen själv har.
För att stötta och bidra till en ökad folkhälsa i kommunen erbjuds nu en ny möjlighet med
Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i simhallen.
Person/kund måste ha med sig recept från hälso- och sjukvården samt giltig legitimation
vilket är till grund för ett reducerat pris med 20 % på valfritt personligt periodkort. Notering
av namn och datum för att säkerställa att recept inte utnyttjas felaktigt kommer att göras.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-18

STN/2020:178 - 043

Tillägg i hyror och avgifter
Förslaget innebär ett tillägg i prislistan för hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar:

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (3)

Datum

Vår beteckning

2021-02-02

Ekonomiavdelningen

KS/2021:19 - 003

Mottagare:

Vår handläggare

Susanne Sandlund

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150 - 570 35

susanne.sandlund@katrineholm.se

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna revideringen av
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har inrättat en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna regleras i
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, §2 Resultatutjämningsreserv.
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR
är avsedd för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln
för att skapa större stabilitet för verksamheterna. RUR ger kommunen möjlighet att
reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.
I gällande riktlinjer är det kommunstyrelsen som förfogar över RUR och beslutar när medel
kan tas i anspråk. Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om reservering
till resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas.
Förvaltningen föreslår att det är kommunfullmäktige som förfogar över RUR och beslutar
om när medel ska användas, eller tillföras fonden. Kommunfullmäktige fastställer i
samband med årsredovisning att reservering till, eller uttag från RUR ska ske och till vilket
belopp.
Mot bakgrund av den osäkerhet som blev effekten av både konjunktur och pandemi under
år 2020 föreslås därutöver ett förtydligande om när beslut om RUR kan ske under året.
Nuvarande lydelse §2 Resultatutjämningsreserv:
Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om reservering till
resultatutjämningsreserven ska ske, även vilket belopp som ska avsättas.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (3)

Datum

Vår beteckning

2021-02-02

KS/2021:19 - 003

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del
av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger
en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent
av summan av ovan nämnda poster.
Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan
tas i anspråk. Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för att
möta konjunktursvängningar i ekonomin. Medlen kan användas i samband med
budgetarbetet för kommande år men även under löpande, år då stora svängningar sker i
ekonomin på grund av konjunkturläget.
Uttaget per år får högst vara så stort att kommunen når den genomsnittliga
skatteutvecklingen under de senaste tio åren.
Förslag till ny lydelse §2 Resultatutjämningsreserv:
Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven.
Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv
Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband
med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att
medel ska användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin
på grund av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt påverkar
kommunens resultat. I samband med årsredovisning fastställer
kommunfullmäktige att uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp.
Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren, understiger genomsnittet.
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i
budget som i årsredovisning. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:
Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga.
Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 3 (3)

Datum

Vår beteckning

2021-02-02

KS/2021:19 - 003

Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven
Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR och
till vilket belopp.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del
av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger
en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent
av summan av ovan nämnda poster.
Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven
maximalt uppgå till 100 mnkr.

Ärendets handlingar


Förslag God ekonomisk hushållning, övergripande anvisningsdokument



God ekonomisk hushållning, övergripande anvisningsdokument (nu
gällande)

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
Beslutet skickas till: akten

Riktlinjer för
god ekonomisk
hushållning i
Katrineholms
kommun
Övergripande anvisningsdokument
Förslag

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2013-50-20 § 94

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-03-19 § 33 (förlängning giltighetstid)
Senast ändrad av kommunstyrelsen
Förlängd giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2020-09-30, § 122 Giltighet
Gäller från och med 2021-04-01 till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori
Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Uppföljning görs genom utvärdering i årsredovisning.
När: Uppföljning i samband med bokslut, förändringar i lagstiftning eller annat förtydligande.

1

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

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

§2 Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven.
Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv
Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband
med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att medel
ska användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin på grund
av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt påverkar kommunens resultat.
I samband med årsredovisning fastställer kommunfullmäktige att uttag från
resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp.
Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren,
understiger genomsnittet.
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En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i
budget som i årsredovisning. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:
1.

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga.

2.

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

Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven
Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR och till
vilket belopp.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av
årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent av
summan av ovan nämnda poster.
Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven maximalt
uppgå till 100 mnkr.
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Riktlinjer för
god ekonomisk
hushållning i
Katrineholms
kommun
Övergripande anvisningsdokument

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2013-50-20 § 94
Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-03-19 § 33 (förlängning giltighetstid)
Senast ändrad av kommunstyrelsen
Förlängd giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2020-09-30, § 122

Giltighet
Gäller från och med 2021-01-01
Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kategori
• Anvisningsdokument
Uppföljning
Hur: Uppföljning görs genom utvärdering i årsredovisning.
När: Uppföljning i samband med bokslut, förändringar i lagstiftning eller annat förtydligande.

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

förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga
och

2.

balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).
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§1 Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige fastställer årligen i den övergripande planen med budget vilka finansiella
och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning kommunen har under
planperioden.

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

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-21

Stöd och samordning

KS/2021:17 - 003

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Rytter

Handläggare e-post

0150-57000

Karin.Rytter@katrineholm.se

Ändring i kommunstyrelsens respektive socialnämndens
reglemente
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta bort
följande i socialnämndens reglemente:

2.



under uppgifter enligt speciallagstiftning, handläggning enligt
skuldsaneringslagen samt



punkten om budgetrådgivning.

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att det i
kommunstyrelsens reglemente ska göras följande tillägg:


under § 3, ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och
samordna bl.a”, tillföra en punkt med ”Kommunens budget- och
skuldrådgivning”



§ 21 får rubriken ”Kommunens budget- och skuldrådgivning” med
efterföljande lydelse ”Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens
budget- och skuldrådgivning. Budget- och skuldrådgivningen ger
konsumenter råd om sin ekonomi och stöd i hantering av skulder.”

Med anledning av tillägget som § 21, ändras numreringen på paragraferna därefter.

Sammanfattning av ärendet
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunen och regleras i 5
kap. 12 § socialtjänstlagen (SoL). Organisatoriskt ligger budget- och skuldrådgivningen i
Katrineholms kommun för närvarande inom socialnämndens ansvarsområde.
Diskussioner har förts på såväl socialförvaltningen som på kommunledningsförvaltningen
om att flytta över ansvaret för verksamheten till kommunledningsförvaltningen. Budgetoch skuldrådgivningen kan ses som en naturlig del av Kontaktcenter, där även ansvaret för
kommunens konsumentvägledning ligger. Budget- och skuldrådgivningen har sedan hösten
2021 sin fysiska placering i lokaler i anslutning till Kontaktcenter. Förslaget har också
samverkats fackligt.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-11

KS/2021:17 - 003

Socialnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 9 februari 2021 ärendet om
förändring av socialnämndens reglemente, utifrån det ovan nämnda förslaget om flytt av
ansvar för budget- och skuldrådgivningen från socialnämndens ansvarsområde till
kommunstyrelsens ansvarsområde. Med anledning av detta, finns också behov av att
revidera reglementet för kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar


Förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen



Socialnämndens protokoll, 2021-02-09, § 15

Karin Rytter
Chef stöd och samordning
Beslutet skickas till: akten

Förslag

Reglemente för kommunstyrelsen
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 1.02)
Kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § X

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25, § 111

Senast ändrat av kommunfullmäktige
2014-01-20, § 2
2014-10-20, § 9
2014-12-15, § 28
2015-05-18, § 152
2015-09-21, § 211
2016-02-29, § 25
2017-09-18, § 148
2019-06-17, § 100
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Reglemente för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 1 Ledning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.

§2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för den
kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska styrelsen fortlöpande
anpassa servicen efter invånarnas behov.

§3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.


ekonomisk hushållning



personalpolitik



översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling



informationsverksamhet



näringslivspolitiken



arbetet med att effektivisera administrationen



juridisk verksamhet



säkerhetsarbetet



kommunskydd



det strategiska folkhälsoarbetet



upphandlings- och anskaffningsverksamhet



det strategiska tillgänglighetsarbetet



strategisk lokalresursplanering



strategiskt jämställdhetsarbete



strategiskt integrations- och mottagningsarbete



kommunala turismverksamheten



kommunens konsumentvägledning



kommunens budget- och skuldrådgivning
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§ 4 Styrning och uppföljning
I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att


leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av
hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som inte i lag är
förbehållna annan nämnd



tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt



tillse att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt



tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret



ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för
kommunen



lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden



ansvara för strategisk kompetensplanering och strategisk kompetensutveckling inom
kommunen.

Styr- och ledningsfunktion


Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för
kommunen.



Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17
och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i.



Årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.



Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse
i.

Ansvar och rapporteringsskyldighet


Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.



Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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Ekonomisk hushållning
§5
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala resurserna
används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande ekonomiska
förutsättningar.
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-går också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-gift ingår bl.a.
att


sköta egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden



teckna borgen för kommunala associationer.

Personalpolitik
§6
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för kommunens samlade
personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.


anställningsärenden (KS förvaltning, inklusive förvaltningschefer),



kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala organisationen),



löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen),



personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen),



beslut om stridsåtgärd,



lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),



lämna uppdrag som avses i den lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,



tillhandahållande av uppdragsutbildningar och genomförande av personalutbildningar.

Översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling
§7
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommunens arbete
med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. I detta ingår att svara för
mark- och bostadsförsörjning i kommunen. I detta ingår bl.a. följande frågor


planering och användning av mark och vatten,



teknisk samhällsplanering, vilket inkluderar planering, utredning, strategier och
beställaransvar för hantering av kommunala gator och kommunal mark och allmänna
platser,



upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap,



främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
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svara för energiplaneringen och främja energihushållningen,



verka för en tillfredsställande infrastruktur,



verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

Informationsverksamhet
§8
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och
marknadsföringsverksamhet.
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media och övriga
intresserade får en god och riktig information om kommunens verksamhet och politiska beslut.
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka
tillgängligheten.

Näringslivspolitik
§9
Kommunstyrelsen ska


ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och myndigheter
med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen



fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens sysselsättnings- och
arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor



underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, stimulera
nyetableringar och nyföretagande



främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i frågor av
arbetsmarknadspolitisk art.

Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 10
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system såsom
ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärendehantering samt
informationssystem.
Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för
beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen.

Juridisk verksamhet
§ 11
Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande juridiska verksamheten i kommunen.
I denna uppgift ligger att ha ett övergripande ansvar för att kommunens verksamhet bedrivs
juridiskt korrekt. Detta sker genom att dels uppmärksamma förhållanden i den kommunala
verksamheten som kan ifrågasättas juridiskt, dels tillhandahålla juridiskt stöd till kommunens
förtroendevalda och tjänstemän.
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Säkerhetsarbetet
§ 12
Kommunstyrelsen leder och samordnar säkerhetsarbetet i kommunen. I denna uppgift ligger
att ansvara för den övergripande planeringen, samordningen och koordineringen av
kommunens totala säkerhetsarbete. Det operativa utförandet av säkerhetsarbetet kan ske
genom uppdrag internt till olika delar av kommunens verksamheter eller genom externt
uppdrag utanför kommunen.

Strategiskt folkhälsoarbete
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och leder såväl som
samordnar kommunens folkhälsoarbete.
Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra folkhälsofrågorna i kommunen och ska stödja
folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, prioritera och följa upp
insatser inom folkhälsoområdet för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten.

Strategiskt tillgänglighetsarbete
§ 14
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och leder såväl
som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska aktualisera och
förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja arbetet med tillgänglighetsfrågorna
genom att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, prioritera och följa upp insatser inom
tillgänglighetsområdet för att främja att goda livsvillkor uppnås för personer med
funktionsnedsättning.

Informationsteknologi
§ 15
Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens informationsteknik, tillhandahålla adekvat
service till förvaltningarna och stötta dessa i sin verksamhetsutveckling på ett för Katrineholms
kommun kostnadseffektivt sätt.
I denna uppgift ingår bl.a.;


drift av IT-system,



ansvara för IT-strategiskt arbete,



ansvara för att informationstekniken används rationellt, för en långsiktig hållbar
utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.

Strategisk lokalresursplanering
§ 16
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalresursplanering. Verksamheternas
villkor och behov ska styra lokalanvändningen med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna
och en effektiv fastighetsförvaltning.
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Strategiskt jämställdhetsarbete
§ 17
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska jämställdhetsarbete och leder såväl
som samordnar kommunens jämställdhetsarbete.
Kommunstyrelsen ska stödja, samordna och följa upp jämställdhetsfrågorna i kommunen i syfte
att bidra till målet att verksamheterna ska leverera en service, en resursfördelning och ett
bemötande på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Strategiskt integrations- och mottagningsarbete
§ 18
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska integrations- och
mottagningsarbetet i kommunen.

Kommunal turismverksamhet
§ 19
Kommunstyrelsen ansvarar för att driva den kommunala turismverksamheten framåt.
Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun ska ha en hög attraktionskraft som
turistkommun och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring och destinationsutveckling.

Kommunens konsumentvägledning
§ 20
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens konsumentvägledning. Konsumentvägledningen
kan stödja invånare att hitta information om sina rättigheter och skyldigheter som konsument.

Kommunens budget och skuldrådgivning
§ 21
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budget- och skuldrådgivning. Budget och
skuldrådgivningen ger konsumenter råd om sin ekonomi och stöd i hantering av skulder.

Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen
§ 22
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.

§ 23
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 24
Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister inom styrelsens verksamhetsområde.

§ 25
Kommunstyrelsen ansvarar för Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.
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Kommunstyrelsens övriga uppgifter
§ 26
Kommunstyrelsen har hand om


utvecklingen av den kommunala demokratin



se till att kommunens författningssamling hålls uppdaterad



vänorts-, EU- och övriga internationella frågor



frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter



de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd



kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen



styrdokumenten, som ska hållas ordnad i enlighet med Styrsystemet för Katrineholms
kommun.

§ 27
Kommunstyrelsen har befogenhet att


teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse.
Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än som ryms inom
budgetramen,



kommunstyrelsen har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter i de frågor som styrelsen eller kommunfullmäktige ansvarar för, om inte
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige,



ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt
beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,



genomföra köp, försäljning och byte av fastighet samt fastighetsreglering av övergripande
och strategisk karaktär,



besluta om expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel,



utarrendera och upplåta kommunal mark,



upplåta tomträtt inom detaljplanerat område,



ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,



besluta i förköpsärenden och frågor om eventuell begäran av hyresnämndens prövning
vid förvärv av hyresfastighet,



träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat liknande avtal,



avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får avge sistnämnda slag
av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med fullmäktige.

§ 28
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda.
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Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 29
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att


närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,



med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,



främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,



representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,



•underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen.
Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I den mån handlingar ska
kontrasigneras görs detta av anställd som kommunstyrelsen utser.

Kommunstyrelsens arbetsformer
§ 30
För kommunstyrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet
med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder.

Organisation
§ 31
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

§ 32
Kommunstyrelsen får tillsätta de utskott styrelsen bedömer lämpliga.

§ 33
Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av


kommundirektör och till denne direkt underställd personal,



kommunledningsförvaltningen,



samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen men utför förvaltningsuppdrag
för bygg- och miljönämnden, samt, till vissa delar, för service- och tekniknämnden.
_____________________
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PROTOKOLLSUTDRAG

Socialnämnden

§ 15

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

1 (1)

SOCN/2021:12 003

Förändring av socialnämndens reglemente
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden överlämnar förslag om förändring i socialnämndens
reglemente till kommunstyrelsen för vidare hantering. Förslaget är att
ta bort följande:


under uppgifter enligt speciallagstiftning, handläggning enligt
skuldsaneringslagen samt



punkten om budgetrådgivning.

2. Som en konsekvens av ändringen i reglementet överflyttas
verksamheten, vilket innebär att budget och skuldrådgivningen flyttas
från socialnämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
Att flytta budget och skuldrådgivningen från socialnämnden till kommunstyrelsen

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-01-26



Förslag-reglemente för socialnämnden

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V) samt avdelningschef Linda Qvarnström.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Mottagare:

Vår handläggare

Kajsa Stefansson
Andreas Peterzén

Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i
kommunen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Katrineholms
kommun ska begränsa användandet av tjänster till de som respektive
nämnd bedömer som nödvändiga för verksamheten i avvaktan på vidare
vägledning från Integritetsskyddsmyndigheten. Beslutet gäller när
amerikanska företag är personuppgiftsbiträden eller underbiträden och
omfattar inte tjänster där sekretessbelagda uppgifter behandlas.
2. Vidare ska samtliga nämnder och kommunstyrelsen inventera aktuella
tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt tillämpliga
skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med
leverantörerna angående lösningar.
3. Kommunstyrelsen ska fortsatt följa frågan och vara beredd på att
meddela övriga nämnder om Integritetsskyddsmyndigheten kommer
med vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av EU-domstolens dom från juli 2020 som förklarar att den så kallade
”Privacy Shield” inte är en tillräcklig skyddsåtgärd enligt GDPR för att överföra
personuppgifter till USA eller amerikanska företag behöver kommunen ta ställning till hur
man ska förhålla sig till detta. Kommunen använder idag framförallt amerikanska företag
som leverantörer eller underleverantörer när det kommer till molntjänster.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att det idag finns få praktiska
alternativ till molntjänster om kommunen ska vara tillgänglig digitalt. Rättsligt finns vissa
krav på kommunens digitala tillgänglighet men inte i en utsträckning som skulle göra det
juridiskt omöjligt att frångå molntjänster, så länge som kommunen fortfarande gick att nå
via e-post. Däremot är det nödvändigt med en digital utveckling för att nå en önskad
effektivisering och kunna utvecklas.
Politiskt pågår förhandlingar mellan USA och EU för att hitta ett alternativt sätt att lösa det
vakuum som uppstått i och med EU-domstolens beslut. Det går inte att se att någon annan
skyddsåtgärd enligt GDPR är tillräcklig vid överföring av personuppgifter till amerikanska

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM
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företag när de utgör personuppgiftsbiträden eller underleverantörer. Eftersom kommunen
inte heller kan se någon annan lösning som praktiskt går att motivera är
rekommendationen att kommunfullmäktige ska besluta om att kommunen ska fortsätta att
använda de molntjänster man bedömer som nödvändiga för verksamheten i nuläget under
förutsättning att de inte behandlar sekretessbelagda uppgifter. Vidare bör nämnderna
under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och eventuellt
tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med
leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara
beredd på att meddela övriga nämnder om Integritetsskyddsmyndigheten kommer med
vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete.
Ärendet har skickats på remiss till nämnderna som ställt sig bakom förslaget till beslut.

Ärendebeskrivning
Definition av en molntjänst
Datormoln, molntjänster, molnet eller cloudtjänster, samtliga betyder samma sak.
Nämligen onlinebaserade IT-tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Tjänsterna ger
jämfört med traditionella IT-lösningar ökad flexibilitet, platsoberoende arbetsplatser,
minskade kostnader, ökad användarvänlighet och högre IT-säkerhet.
Nuläge molntjänster
Katrineholms kommun har sedan många år använt olika typer av molntjänster inom ett
flertal verksamheter. De molntjänster som används mest är tjänster kopplade till Microsoft
såsom E-post, Word, Excel och Teams m.fl. Katrineholms kommun flyttade ut i molnet med
E-posten redan 2016 och har sedermera haft som strategi att flytta mer och mer ut i
molnet, senast med införandet av Office365. Nästan alla av kommunens
verksamhetssystem ligger helt eller delvis i molnet.
Hela strategin med att ha all drift och support hos en extern part kan liknas vid en
molntjänst då den externa parten har hela vår serverpark i sina datahallar och sköter
supporten på distans.
Alla systemleverantörer och hela IT-branschen flyttar numera ut sina tjänster i molnet och
det är en utveckling som mycket tydlig visar att molntjänster är framtiden. Fördelarna med
molntjänster kontra att ha en lokal lösning är många, inte minst de ekonomiska,
kompetensmässiga och säkerhetsmässig fördelarna som vida överträffar en lokal lösning.

Förvaltningens bedömning
Alternativa lösningar
Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun välja att avstå från att använda molntjänster och
endast nyttja lokalt installerade system, men det skulle få stora ekonomiska konsekvenser
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och påverka kommunens serviceskyldighet på ett mycket negativt sätt. I praktiken skulle
kommunen behöva bygga upp en intern IT-verksamhet med egen personal, liknande den
organisation som fanns innan kommunen beslutade att lägga drift och support på en
extern aktör.
Jämför man en lokal lösning med att använda molntjänster och bedömer det utifrån ett
juridiskt-, dataskydds- och säkerhetsperspektiv samt att Katrineholms kommun sedan flera
år tillbaka använder molntjänster så är inte en lokal lösning en praktiskt alternativ.
Framtidens utveckling
Molntjänster är framtidens IT-miljö. Marknaden för molntjänster har vuxit lavinartat under
de senaste åren och det finns inget som tyder på att den ska stagnera. Snarare tvärtom.
Den kommer att fortsätta sin starka och stadiga tillväxt i många år framöver.
Det finns många anledningar till marknadens starka tillväxt, men en av de främsta är utan
tvekan den ökade flexibiliteten och säkerheten som Katrineholms kommun och andra
organisationer upplever. Med hjälp av lösningar i molnet kan rätt personer få tillgång till
rätt information, både på och utanför arbetsplatsen. Något som också resulterar i ökad
effektivitet.
Bara för ett par år sedan var det inte ovanligt att Katrineholms kommun var tvungen att
investera stora pengar i programvara, trots att Katrineholms kommun bara hade ett behov
för hälften av alla funktioner som ingick.

Rättsliga förutsättningar
Rättsliga krav på digital närvaro
Utifrån såväl tillgänglighetskravet och serviceskyldigheten i Förvaltningslagen behöver
kommunen finnas tillgänglig via e-post för allmänheten1. I övrigt finns inga krav på den
digitala tillgängligheten även om det finns ett stort nationellt intresse och tryck att utveckla
offentlig sektor mer digitalt, inte minst ur effektiviseringssynpunkt. Däremot påpekas ofta
att om vi väl väljer att finnas tillgängliga digitalt behöver vi parera det med kraven i
Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL), det vill säga att
hantera de allmänna handlingar som skapas på ett korrekt sätt.
Sekretess
Frågan om i vilken utsträckning uppgifter som omfattas av sekretess ska anses röjda när de
förvaras utanför myndigheten har gett upphov till omfattande diskussion. Sekretess
definieras i 3 kap. 1 § OSL som ett förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker
muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. När OSL
tillkom kunde inte lagstiftaren förutspå dagens digitala utveckling. De frågeställningar som
1

prop. 2017/17:180 s. 68.
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uppkommer kopplat till när en uppgift anses röjd i lagens mening har därmed fått hanteras
av praxis och ställningstaganden (se bland annat E-sams skrivelser och SKR:s uttalanden).
Praxis har inte visat på ett entydigt svar avseende om det krävs att en utomstående faktiskt
tagit del av en uppgift eller om det räcker att de i praktiken fått tillgång till densamma för att
den ska anses röjd.2 I delbetänkandet av den statliga it-driftsutredningen SOU 2021:1,
publicerad i januari 2021 framgår dock att överlämnade sekretessbelagda uppgifter till en
extern part räcker för att uppgifter ska anses röjda. Det kräver alltså inte att man faktiskt
tagit del av uppgifterna.3
Tillräckligt mycket anses dock tala för en osäkerhet kring om sekretessen anses röjd för att
kommunledningsförvaltningen i nuläget vill avråda från att förvara sekretess i molntjänster
när en leverantör kan få teknisk tillgång till uppgifterna. I den bedömningen ligger det
nyligen publicerade delbetänkandet av SOU 2021:2, SKR:s uttalanden och skrifter i frågan
och det faktum att straffansvaret för att ha röjt sekretessen ligger hos enskilda. Det gör att
försiktighetsåtgärder bör vidtas så att kommunen inte utsätter sina anställda för en
osäkerhet. Vidare ska alltid sekretess behandlas med försiktighet vilket gör att sådana
uppgifter bör förvaras på det säkraste sättet tillgängligt. Kommunledningsförvaltningens
rekommendation gäller även uppgifter som skyddas av säkerhetsskyddslagen.
GDPR
Regleringen för hur vi behandlar personuppgifter är särskilt relevant i hanteringen av
molntjänster eftersom i princip all information som lagras i en molntjänst innehåller
personuppgifter. Vidare bygger flertalet av molntjänsterna som kommunen använder på att
personuppgiftsbehandlingen sker i tredje land (land utanför EU). För att personuppgifter
ska få behandlas i tredje land enligt GDPR krävs att någon av förordningens nämnda
undantag kan användas. Undantagen är:


Adekvat skyddsnivå. EU-kommissionen fattar beslut om när ett land uppnår det.



Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR). Regler som en
företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling
av personuppgifter.



Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.



Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer.



Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter.

Se bl.a. rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1991 s. 103) och från Arbetsdomstolen (AD
2019 nr 15) samt SKR:s skrift molntjänster och konfidentialitetsbedömning från 2020-03-05.
3 Se Säker och kostnadseffektiv it-drift, rättliga förutsättningar för utkontraktering,
delbetänkande av it-driftsutredningen, SOU 2021:1, s. 251.
2
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Tillstånd från tillsynsmyndigheten.

När förordningen trädde ikraft tolkades av många den amerikanska lösningen ”Privacy
Shield” in som en tillräcklig åtgärd för att kunna föra över personuppgifter till USA. I juli
2020 har dock EU-domstolen slagit fast att det inte är tillräckligt för att ett tredje land (USA)
ska anses säkert enligt GDPR. En del av osäkerheten i att överföra uppgifter till USA hör
ihop med amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act som ger myndigheter
möjlighet att kräva ut uppgifter från amerikanska företag i speciella fall oavsett var i världen
de bedriver verksamhet.
I och med domen kan inte kommunen behandla personuppgifter i amerikanska företag
med hänvisning till Privacy Shield. Av övriga undantag för att få behandla personuppgifter
är det standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen beslutat om som kvarstår som en
potentiellt godkänd skyddsåtgärd. Kommunens dataskyddsombud har rekommenderat
kommunen (i september 2020) att i förhandlingar med leverantörer använda oss av just
standardavtalsklausulerna. Samtidigt framför dataskyddsombudet tveksamheter i sin
vägledning till kommunen:
”EU-domstolen har i sitt beslut i Schrems II domen inte förklarat
standardavtalsklausuler som ogiltiga. Men för att kunna använda sig av
standardavtalsklausuler krävs det förutom själva avtalet en bedömning av det
tredjelandets skyddsnivå. Skyddsnivån i det tredjelandet måste vara likvärdig
den skyddsnivån som finns inom EU.
Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att bedöma
skyddsnivå i det tredjelandet. Hänsyn vid en sådan bedömning ska först och
främst tas till det tredjelandets lagstiftning, om den skyddar överförda
personuppgifter på ett säkert sätt. I det här resonemanget ska man göra en
analys av det tredjelandets lagstiftning genom att svara på följande frågor:
-

Kan myndigheter i det tredjelandet få tillgång till personuppgifter som
överförs till det tredjelandet?

-

Kan underskrivet enligt standardavtalsklausuler avtal förhindra
myndigheter i det tredje landet att kräva få tillgång till personuppgifterna?

I detta avseende tänker vi såklart på USA:s Cloud Act, en amerikansk lag som
gäller sedan 2018 och ger myndigheter en viss rätt att få tillgång till
personuppgifterna i vissa begränsade fall. Till exempel när uppgifter krävs för
att utreda brott kan amerikanska myndigheter begära ut information,
inklusive personuppgifter, från våra personuppgiftsbiträde och avtal kan inte
förhindra detta. Även annan lagstiftning i USA gör det svårt att bedöma USA
som ett tredje land med en likvärdig skyddsnivå.
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Detta gör att i praktiken är det jättesvårt att använda standardavtalsklausuler
för överföring av personuppgifter till USA.”
Det krävs alltså, vid användande av standardavtalsklausuler, att den som är
personuppgiftsansvarig vidtar lämpliga skyddsåtgärder som gör att personuppgifterna
skyddas på ett ”väsentligt likvärdigt” sätt som skyddet i GDPR ger. Det är det som gör att det
är svårt att generellt bedöma att klausulerna kan användas som en tillräcklig åtgärd när vi
överför personuppgifter till USA. Kommunledningsförvaltningen ser idag inte några
skyddsåtgärder som generellt skulle kunna användas för att motivera att en likvärdig nivå
som GDPR erbjuder uppnås. Framförallt beror det på den nämnda ”Cloud Act”.
I skrivelsen från dataskyddsombudet förklaras att övriga skyddsåtgärder inte är aktuella att
generellt använda vid överföring till USA. Dock finns undantag gällande överföring till tredje
land i GDPR artikel 49. Man beskriver där ett antal särskilda situationer där behandling kan
ske utan nämnda skyddsåtgärder. Det kan bli aktuellt för kommunen att tillämpa de
undantagen, till exempel det som gäller när det är ”nödvändig av viktiga skäl som rör
allmänintresset”. Det ska dock handla om enskilda fall där överföringen inte upprepas. Om
ett av undantagen bedöms som aktuellt ska det dokumenteras särskilt och innehålla bland
annat en riskbedömning. I januari 2021 fick kommunen ett nytt dataskyddsombud. Efter
diskussioner med detta har ingen avvikande uppfattning angående den aktuella frågan
noterats.
Osäkerheten gällande hur amerikanska personuppgiftsbiträden eller underbiträden ska
hanteras lämnar kommunen, tillsammans med övriga kommuner, i ett vakuum. SKR har
rekommenderat kommunerna att inventera alla personuppgiftsbiträden, riskbedöma och
ha kontakt med leverantörer. Vidare inväntar man en vägledning från
Integritetsskyddsmyndigheten eller den europeiska myndigheten EDPD.
Juridisk bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen behöver finnas tillgänglig via epost och skapa förutsättningar för ytterligare digital närvaro. För molntjänster finns inte
tillräckligt med underlag som talar för att hantera sekretessbelagd information i tjänsterna.
Det kan finnas molntjänster som kan klassas som tillräckligt säkra för att hantera sekretess.
En särskild riskbedömning måste i så fall göras för att kunna använda en molntjänst till
sekretessbelagd information.
Gällande behandling av personuppgifter i molntjänster gäller ordinarie säkerhetsåtgärder
för de fall personuppgifterna lämnar EU. Om molntjänsterna inkluderar en överföring eller
risk för överföring av personuppgifter till tredje land krävs att någon av GDPR:s undantag
för behandling i tredje land kan användas. I nuläget går inte att se att kommunen kan
använda något sådant undantag för de fall då det gäller amerikanska företag.
Standardavtalsklausulerna som har nämnts kräver som dataskyddsombudet förklarat att vi
samtidigt kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för det aktuella landet i övrigt. Gällande
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amerikanska molntjänster kan inte kommunledningsförvaltningen i det här läget göra
bedömningen att man uppnår den nivån med några skyddsåtgärder. Det går alltså inte att
se att kommunen generellt har en rättsligt tillämplig skyddsåtgärd enligt GDPR för att på ett
lagligt sätt kunna behandla personuppgifter i USA.
Praktisk bedömning
Rent teoretiskt kan Katrineholms kommun avveckla alla molntjänster där kommunens data
lagras hos företag med säte i USA. Detta skulle då medföra att kommunen handlar helt
korrekt utifrån EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield.
I praktiken bedömer kommunledningsförvaltningen att ett avvecklande av molntjänster
som lagrar kommunens data i lösningar från leverantörer i USA som mycket svårt i
förhållande till kommunens arbetssätt med digitala verktyg och molntjänster. Det skulle
också vara mycket ekonomiskt kostsamt om kommunen helt ska byta inriktning och köra
alla system lokalt inom kommunen. Stora investeringar i både hårdvara och mjukvara krävs
precis liksom personella resurser för att hantera kommunens IT.
Bedömning är också att det läge som uppstått i och med EU-domstolens beslut är
temporärt. Det ligger i både EU:s och USA:s intresse att dem båda parterna kommer
överens om en överenskommelse som möjliggör för EU:s medlemsstater att nyttja
molntjänster som lagrar data utanför EU.
Hur länge detta rättsosäkra läge kommer att pågå är inte möjligt att bedöma men då det
påverkar alla medlemsstater inom EU och även alla molntjänstleverantörer i USA så är en
snar lösning önskvärda av många parter och på högsta EU-nivå.

Slutsats
Kommunledningsförvaltningens slutsats är att det mest hållbara alternativet i nuläget är att
fortsätta använda nödvändiga tjänster med amerikanska personuppgiftsbiträden
(framförallt rör det sig om molntjänster) trots att personuppgifter behandlas där. Vidare bör
nämnderna under tiden inventera aktuella tjänster som berörs, analysera risker och
eventuellt tillämpliga skyddsåtgärder som kan vidtas för tjänsterna samt föra dialog med
leverantörerna angående lösningar. Kommunstyrelsen bör fortsatt följa frågan och vara
beredd på att meddela övriga nämnder om Integritetsskyddsmyndigheten kommer med
vägledningar eller råd samt vara behjälplig i nämndernas arbete med frågan i stort.
Gällande uppgifter som omfattas av sekretess ska de dock inte hanteras inom ramen för en
molntjänst om det inte finns särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar
det.
Gällande molntjänster med personuppgiftsbiträden eller underbiträden från annat tredje
land än USA fortsätter ordinarie regler att tillämpas. Det bör lämnas upp till respektive
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nämnd att besluta när en molntjänst är nödvändig med stöd från kommunstyrelsen genom
kommunledningsförvaltningen.

Kajsa Stefansson
Kommunjurist
Andreas Peterzén
Digitaliseringschef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Dataskyddsombud
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Datum

Vår beteckning

2021-02-05

Ekonomiavdelningen

KS/2021:36 - 105

Mottagare:

Vår handläggare

Susanne.Sandlund@katrineholm.se

Handläggare telefon

Susanne Sandlund

0150-57000

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal
om medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Förvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Katrineholms
kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse, den 10 oktober 1994
(Borgensförbindelsen), vari Katrineholms kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda
Katrineholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2.

Vidare att bekräfta att regressavtalet, undertecknat av Katrineholms
kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3.

Bekräftas även att garantiavtalet, undertecknat av Katrineholms kommun
den 28 september 2011, vari Katrineholms kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.

4. Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström, och
kommundirektören Sari Eriksson utses att för Katrineholms kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medlemskapet i Kommuninvest förutsätter en Borgensförbindelse, Regressavtal samt ett
Garantiavtal. Dessa avtal är giltiga i tio år och behöver förlängas, för att inte löpa ut. En
förlängning av förbindelser och avtal förutsätter att kommunfullmäktige bekräftar dessa.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Ärendebeskrivning
Kommunivests upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda
dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests
samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Katrineholms
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 10 oktober 1994 och har bekräftat
densamma genom beslut av fullmäktige den 15 juni 2015.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I
den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med
Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Kommunen har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal med
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Även dessa avtal är av avgörande
betydelse för medlemskap i Föreningen och av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Katrineholms kommun undertecknade Regressavtalet den 28 september 2011 och
Garantiavtalet den 28 september 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även
Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att
bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för kommunens Regressavtal och Garantiavtal
kommer inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för
medlemskap i föreningen och den betydels avtalen har för Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Katrineholms kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar
ett beslut i fullmäktige som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter
undertecknar en separat bekräftelse av avtalen.

Ärendets handlingar


Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse
Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till: akten

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
-

att ingången borgensförbindelse av den 10 oktober 1994 (”Borgensförbindelsen”),
vari Katrineholms kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller;

-

att Kommuninvest äger företräda Katrineholms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;

-

att regressavtalet undertecknat av Katrineholms kommun den 28 september 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

-

att garantiavtalet undertecknat av Katrineholms kommun den 28 september 2011,
vari Katrineholms kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

____________________ __________
Ort
Datum
För Katrineholms kommun

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande
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Datum

Vår beteckning

2021-02-23

Nämndadministration

KS/2021:65 - 105

Mottagare:

Vår handläggare

Marie Sandström Koski

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och
Avfall AB (KFS 5.11)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att Bolagsordning för
Katrineholm vatten och Avfall AB ändras enligt följande:
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter.

Sammanfattning av ärendet
Förslag har väckts om ändring i bolagsordningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB
gällande antal ledamöter i styrelsen. Enligt nu gällande bolagsordning ska
kommunfullmäktige utse fem ledamöter till styrelsen. Detta föreslås ändras till att
kommunfullmäktige utser tre till fem ledamöter till styrelsen för bolaget.

Ärendets handlingar


Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB (med föreslagen
ändring markerad)

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef
Beslutet skickas till:

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Styrdokument

Bolagsordning för
Katrineholm Vatten och
Avfall AB

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 5.11)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-03-18, § 43
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5.11 BOLAGSORDNING FÖR
KATRINEHOLM VATTEN OCH AVFALL AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-03-18

Beslutshistorik
Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17, § 207
Reviderad av kommunfullmäktige
2015-03-02, § 91
2015-05-18, § 142
2015-10-19, § 229
2019-03-18, § 43
Organisationsnummer 556763-9876
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KATRINEHOLM VATTEN OCH AVFALL AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-03-18

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB
§ 1. Firma
Aktiebolagets firma är Katrineholm Vatten och Avfall AB
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län.
§ 3. Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga Katrineholms kommuns
vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.
§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala
kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och
miljöbalken, tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna
vattentjänster dels för avfallshantering. Bolagets uppgift är, vidare, produktion
och utveckling inom biogas, försäljning av fordonsgas samt annan därmed
förenlig verksamhet
Syftet är vidare att tillsammans med Flens Vatten och Avfall AB och Vingåkers
Vatten och Avfall AB äga bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB för att
långsiktigt säkerställa och tillsammans erhålla en effektiv kundorienterad
verksamhet.
Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet.
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon kronor och högst fyra miljoner kronor.
§ 6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4 000 stycken.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter. Ledamöter utses av
kommunfullmäktige i Katrineholms kommun för tiden från den årsstämman som
följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice
ordförande.
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Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom
kommunfullmäktiges försorg.
§ 8. Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 9. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en
revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som
följer efter nästa val till fullmäktige.
§ 10. Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ska utse en lekmannarevisor och
en suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för
aktiebolagets styrelse.
§ 11. Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor
och senast två veckor före stämman.
§ 12. Ärenden på årsstämma
Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång och följande ärenden ska därvid förekomma till behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med
suppleanter.
9. Anmälan av vilka styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant
som utsetts av kommunfullmäktige i Katrineholm.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
Årsstämman är offentlig. Stämman får dock besluta att överläggningen i ett visst
ärende ska hållas inom stängda dörrar.
§ 13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges
godkännande inhämtats:
a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar,
övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
§ 14. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 15. Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Katrineholm får ta ställning innan
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
§ 16. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun äger ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun.
_________________

Ordförandeförslag
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Datum

Vår beteckning

2021-02-15

KS/2020:54 - 383

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om säker gång- och cykelväg
i Sköldinge
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad
med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut den 16 november 2020.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-10

Nämndadministration

KS/2020:54 - 383

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Svar på motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”
Motionen remitterades till service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden. Serviceoch tekniknämnden inkom med sitt remissvar under september 2020 och föreslog avslag
till motionen med motiveringen att det är Trafikverket som har huvudmannaskap för vägen.
Bildningsnämnden inkom med sitt remissvar i januari 2021 och hänvisade till den budget
som antogs i november 2020 där det framgår att kommunen, inför budget 2022, ska
budgetera medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola
förutsatt medfinansiering från Trafikverket. Bildningsnämnden föreslår att motionen anses
vara besvarad.

Ärendets handlingar


Motion från Victoria Barrsäter (C), 2020 02 02



Service- och tekniknämndens beslut, § 53, 2020-09-24



Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-20



Bildningsnämndens beslut, § 9, 2021-01-26

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter (C)
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG

Service- och tekniknämnden

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-24

1 (1)

STN/2020:135 312

Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för
Karineholmsbarn från södra Sköldinge
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
Reservation
Torbjörn Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Viktoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-08-20
Motion från Viktoria Barrsäter, Centerpartiet

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn
Eriksson (C), Lars-Åke Eriksson (S), Jennie Lundborg (S) samt Infrastrukturchef Johnny
Ljung.
Förslag och yrkande
Torbjörn Eriksson (C) yrkar att motionen bifalls. Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på
Torbjörn Erikssons (C) bifallssyrkande och förvaltningens förslag till beslut. Hon finner att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2020-08-20

STN/2020:135 - 312

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Infrastruktur

Cathrine Andersson

Service- och tekniknämnden

Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för
Karineholmsbarn från södra Sköldinge
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Viktoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp.

Ärendets handlingar


Motion från Viktoria Barrsäter, Centerpartiet

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett service- och tekniknämndens svar till
kommunstyrelsen på Centerpartiets motion om säker gång- och cykelväg i Sköldinge.

Förvaltningens bedömning
Barn och ungdomar har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö. Barn ska
kunna röra sig fritt i sin närmiljö och kunna ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter
på egen hand, utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
För att barn ska kunna ta sig till och från skolan (och fritidsaktiviteter) på egen hand
krävs en säker skolväg.
Barn mognar i olika takt. Först i 9-10-års ålder är de mogna att på egen hand ta sig fram
som gångtrafikanter i en komplicerad trafikmiljö och vid ca 11-12 år klarar de flesta att
cykla i en komplicerad trafikmiljö.
Barn måste också vara i trafiken för att lära sig hantera den, det bästa sättet är då att
lära sig trafikregler genom att gå och cykla tillsammans med föräldrar eller andra vuxna.
Det är föräldrarna som avgör när barnet är moget att släppas ut på egen hand i trafiken.
Det är vanligt förekommande att genomfarterna i de mindre tätorterna är länsvägar
med statlig huvudmannaskap och de flesta vägarna utanför tätorterna är enskilda vägar.

KATRINEHOLMS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post:Cathrine.Andersson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Datum

Vår beteckning

2020-08-20

STN/2020:135 - 312

Infrastruktur

Väg 647 går från Sköldinge samhälle förbi skolan och Villahagen vidare mot Dagöholm
och Vadsbro.
Diskussioner har förts under många år, först med Vägverket och sedan Trafikverket, om
trafiksäkerheten för skolbarnen från Villahagen till skolan i Sköldinge. Frågan om gångoch cykelväg mellan Villahagen och skolan fanns med redan i kommunens trafiknätsanalys från 2002. Ärendet har sedan även behandlats både 2011 och 2017, båda
gångerna med hänvisning till att problemet ska lösas i samarbete med Trafikverket.
Diskussioner och möten hölls under 2019 mellan kommunen, Trafikverket och
Sockenrådet och i april 2020 svarar Trafikverket att de inte har budget för gång- och
cykelvägen. Trafikverket svarar också att kommunen ska lägga in behovet i den
Regionala Länstransportplanen där Region Sörmland har i uppdrag av regeringen att
planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå.
Det är inte ekonomiskt försvarbart att förvänta sig att kommunen ska köpa in mark och
bygga GC-vägar utmed vägar där annan väghållare ansvarar för trafiksäkerheten.

Cathrine Andersson
Trafikingenjör
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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2021-01-26
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BIN/2020:62 609

Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från Södra Sköldinge
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C ) har lämnat en motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gång- och cykelväg från
Sköldinge skola sydost längs väg 647, minst förbi Kanntorp”
Enligt Övergripande plan med budget 2021-2023 under rubriken ”Attraktiva boende- och
livsmiljöer” ska tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter vara prioriterade vid
infrastrukturinvesteringar. Arbetet med informationsspridning bland annat riktat till
barn och unga, fortsätter för att få fler att välja att gå eller cykla istället för att åka bil. Det
är också ett led i arbetet med att minska antalet olyckor och nå nollvisionens mål. Ett av
resultatmålen under nämnda rubrik är att resandet med cykel och till fots ska öka.
Med hänvisning till ovan nämnda resultatmål som prioriterats 2021 beslutade
kommunfullmäktige, 2020-11-16 §113, att kommunen inför budget 2022, ska budgetera
medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Villahagen och Sköldinge skola (finns i
länstransportplanen) förutsatt medfinansiering från Trafikverket och Leader.

Ärendets handlingar
•

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

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Fredrik
Ahlman (M), Tommi Lycke (S) och Johan Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.
Johan Söderberg (S) ordförande, yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Victoria Barrsäters (C) förslag mot sitt
eget förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
____________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge
Vägen söder om Sköldinge Skola förbi Villahagen har varit en långdragen
följetong. Den har debatterats många gånger men ingenting har hänt.
Vägen är smal, utan väggren, kurvig och med dålig sikt. Den är hårt och tungt
trafikerad av timmerbilar och lastbilar. Den är inte säker för oskyddade
trafikanter som fotgängare och cyklister.
I dagsläget är det ca 15 av Sköldinge skolas 74 elever (f-6) som bor i
Villahagen. Utöver det bor det ett tiotal ungdomar där som går samma väg för
att åka med länsbussen. På väg in i förskolan är det ytterligare fem barn.
Eftersom trafiksituationen är så farlig, så har de här barnen från Villahagen som
går i Sköldinge Skola beviljats skolskjuts, trots att det egentligen är
gångavstånd. Det är en rimlig tillfällig lösning, med betoning på tillfällig.
När nu barnkonventionen är lag så ska enligt artikel 3, barnets bästa främst
beaktas. Men barnen från södra Sköldinge skärmas av från fritidsaktiviteter,
umgänge och andra gemensamma aktiviteter. De får inte heller den naturliga
motion det skulle innebära att cykla eller gå till skolan, vilket det ju råder
konsensus kring är bra för hälsan. Nuvarande trafiksituation är alltså inte för
barnens bästa.
Det är staten som är väghållare för väg 647 som den här motionen avser. Men
det finns ingenting som hindrar kommunen från att köpa loss mark för att
bredda vägen med exempelvis en trottoar. Kommunen kan också trycka på
trafikverket. Oavsett tillvägagångssätt så är det viktiga att Katrineholmsbarnen
får en säker gång- och cykelväg.
Centerpartiet yrkar:
●

att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gångoch cykelväg från Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst
förbi Kanntorp

Katrineholm den 2 februari 2020

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-16

KS/2020:104 - 629

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning
till bildningsnämndens yttrande

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-02-12

Nämndadministration

KS/2020:104 - 629

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Svar på motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier.
Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när
busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig mellan
skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i följande
yrkande:
”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor
för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen”.
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår avslag till motionen med
motiveringen att kostnaden för busskorten ingår i programpengen som fördelas till
skolorna. Ska kostnaden för busskorten hanteras centralt minskar programpengen till
skolorna.

Ärendets handlingar



Bildningsnämndens beslut, § 8, 2021-01-26
Motion från Victoria Barrsäter (C), 2020-03-09

Ärendebeskrivning
Parallellt med att följande motion har behandlats har det väckts ledamotsinitiativ i
bildningsnämnden som berör samma fråga. För att få en heltäckande bild av ärendet har
information som framgått i ledamotsinitiativet kompletterats i
kommunledningsförvaltningens beredning.
Busskorten för skolelever gäller under helgfria vardagar under terminstid och är giltigt för
tre resor per dag. Busskorten är fastställda av Sörmlandstrafiken efter en
överenskommelse mellan Region Sörmland och samtliga kommuner i Sörmland som

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-02-12

KS/2020:104 - 629

tecknades 2016. Eskilstuna kommun har dock tagit fram ett eget elevkort som gäller fyra
resor per dag, alla dagar i veckan.
Sörmlandstrafiken erbjuder inte några andra typer av skolbusskort, vilket innebär att
busskortet inte alltid räcker till för vissa elever. I dessa fall ska skolan stå för den
tillkommande transportkostnaden, inte eleven. Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med
logistik och schemaläggning för att skolbusskortets begränsning på 3 restillfällen per dag
nyttjas så effektivt som möjligt.

Förvaltningens bedömning
Bildningsnämnden förhåller sig till de skolbusskort som tagits fram och erbjuds av
Sörmlandstrafiken och har i sitt remissvar redogjort för den budgettekniska lösningen som
de bedömer har störst positiv effekt för skolornas verksamhet. Angående detta har
kommunledningsförvaltningen inga synpunkter.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Victoria Barrsäter
Akt

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
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Yttrande över motion om likvärdiga villkor för
gymnasiestudier
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Victoria Barrsäter ( C ) har lämnat en motion om likvärdiga villkor för gymnasiestudier.
Motionen beskriver att elever själva eller skolan behöver stå för resekostnader när
busskortet med begränsat antal resor inte räcker till när elever behöver förflytta sig
mellan skollokaler och till APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för
resor för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av
bildningsförvaltningen”.

Förvaltningens bedömning
Bildningsnämndens ekonomiska resursfördelningssystem utgår från den ekonomiska
tilldelningen per gymnasieelev som beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån denna
rörliga rambudget har en programpeng per program och elev fastställts av
bildningsnämnden. Programpengen kan vara olika stor beroende på programmets
karaktär. Programpengen ska användas till alla de kostnader som är förknippade med
respektive programs utbildning.
Om förvaltningen centralt ska bekosta bussresor behöver förvaltningen också behålla en
del av programpengen centralt för att finansiera en central busskortskostnad. Effekten
blir en minskad programpeng till skolenheterna.
Förvaltningen anser att nuvarande resursfördelningssystem är tydligt och transparant.
Resursfördelningssystemet innebär att intäkter (programpeng) och kostnader som är
förknippade med utbildningen hanteras av respektive skolenhet och detta i sin tur
innebär att ansvar för budget ligger nära verksamheten där möjligheterna att påverka
intäkter och kostnader är som störst.

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
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Ärendets handlingar
•

Motion ”Likvärdiga villkor för gymnasiestudier”

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C ) och Johan
Söderberg (S).
Förslag och yrkanden
Victoria Barrsäter (C ) yrkar bifall till motionen.
Johan Söderberg (S) ordförande, yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Victoria Barrsäters (C) förslag mot sitt
eget förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
____________________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Likvärdiga villkor för gymnasiestudier
Katrineholms gymnasieutbildning bedrivs vid två gymnasieskolor, Lindengymnasiet och
Duveholmsgymnasiet. Under senare år har samarbetet förtätats och vissa kurser
samlokaliseras. Schemaläggningen kan innebära att förflyttningstiden mellan skolorna är
kort och kräver busstransport. Likaså kan praktik, lärlingsutbildning eller APU,
arbetsplatsförlagd utbildning, ske långt från skolan eller på kvällar och helger. De
gymnasieelever som är berättigade till skolskjuts idag har ett begränsat antal resor per
dag, resorna gäller dagtid och endast vardagar. Dessa resor räcker alltså inte till, när
undervisningen sker utom de vanliga skollokalerna.
Centerpartiet anser att varken eleverna eller den enskilda skolan ska stå för
extrakostnader som de inte kunnat påverka, utan att denna kostnad ska tas centralt av
bildningsförvaltningen. Det är en rättvisefråga att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor
för sina studier.
Centerpartiet yrkar:
Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor
för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen.
Katrineholm 9 mars 2020

Victoria Barrsäter (C)

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-02-04

Ekonomiavdelningen

KS/2021:35 - 041

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Susanne Sandlund

Handläggare e-post

0150-57000

Susanne.Sandlund@katrineholm.se

Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2020 med
bilagor och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige
begära ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 om
1 000 tkr samt pågående investeringar om totalt 19 396 tkr;
6 600 tkr avseende exploateringar och 12 395 tkr avseende investeringar.
3.

Genomförda uppdrag från övergripande plan med budget
2020 avskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut
för verksamhetsåret 2020. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 14 618 tkr.
Corona har präglat året och påverkat verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse och medfört
att planerade aktiviteter och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Kommunstyrelsens
förvaltningar har snabbt ställt om verksamheten för att möta förändrade behov och
uppdrag som samordning av insatser vid pandemin, information, tillsyn och ökad
digitalisering.
Invånarantalet ökar och efterfrågan på bostäder är fortsatt god. En variation av
bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer har under året färdigställts och antalet
beviljade bygglov har ökat markant. Företagsklimatet har förbättrats, men samtidigt har
förutsättningarna för både nya och etablerade företag påverkats av pandemin. Det har
också påverkat arbetstillfällena och möjlighet till sysselsättning.
En rad aktiviteter pågår på och mellan förvaltningarna som bedöms bidra till ökad säkerhet
och trygghet, med fokus både på trygga utemiljöer samt trygga och säkra verksamheter.
Sjuktalen har ökat något, samtidigt som medarbetarengagemanget stärkts. Det ekonomiska
resultatet är positivt. Främst en följd av vakanser och att verksamhet inte kunnat bedrivas i
den omfattning som planerats, men annorlunda.

KATRINEHOLMS KOMMUN
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Kommunledningsförvaltningen
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Av kommunplanens inledning framgår att den ska utvärderas i särskild ordning i mitten
och i slutet av mandatperioden. I samband med årsredovisningen för 2020 har
även uppdragen i kommunplan 2019-2022 som berör kommunstyrelsen och dess
förvaltningarna följts upp och ligger som en bilaga till årsredovisningen. Nämndernas
underlag kommer att sammanställas och en samlad halvtidsuppföljning av
kommunplanen kommer att redovisas som ett ärende på kommunstyrelsen i april.

Ärendets handlingar


Årsredovisnings 2020, kommunstyrelsen, helår 2020

Susanne Sandlund
Ekonomiavdelningen
Beslutet skickas till: Akten
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Inledning
Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen utgår från
styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i
Kommunplan 2019 - 2022 och Övergripande plan med budget 2020 - 2022 som årsredovisningen
ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi
(drift- och investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål).
Nämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolymer,
måluppfyllelse, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av
nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är
också att ge underlag tillkommunens övergripande årsredovisning som fastställs av
kommunfullmäktige i mars 2021.

4(41)

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.
Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar är fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska
näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap,
energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv
arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och
myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att
expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen
har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktig hållbar
utveckling.

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

Väsentliga organisationsförändringar
Inga större organisatoriska förändringar har skett under 2020.
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Verksamhetsrapport
Coronapandemin
Bevakning av händelseutvecklingen runt pandemin inleddes i januari. En krisledningsstab tillsattes
den 31 januari och var sedan verksam i olika former fram till mitten av juni. Under juli månad fanns
inget behov av att krisledningsstaben var aktiverad. Däremot aktiverades den igen i augusti och var
aktiverad året ut. Krisledningen bestod utav kommunens ledningsgrupp, i olika konstellationer
utifrån det aktuella behovet. Krisledningsmöten har genomförts utifrån behov, men minst en gång
per vecka. Gruppen hanterade samordningen inom kommunen samt kontakten regionalt mot
Länsstyrelsen och Regionen samt övriga kommuner i länet. Beslut har så långt som möjligt fattats
ute i de olika verksamheterna, men har kommunicerats och samordnats centralt.
Krisledningsnämnden har hållits informerad, men har inte aktiverats. Rapportering har löpande
genomförts såväl internt som externt till både Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Den centrala
krisledningen har arbetat med händelseanalyser för att kunna agera proaktivt. I tidigt skede togs
inriktningsbeslut med mål som justerades utifrån utveckling. Arbetet genomfördes utifrån följande
inriktningar:
•
•
•
•

Förhindra och begränsa smittspridning
Säkerställa personalbemanning
Motverka social oro
Stötta näringslivet

Under våren var det ett högt tryck på att snabbt, enkelt och tydligt möta behovet av information
internt som externt. Kommunikationsinsatserna samordnades i syfte att avlasta organisationen,
men också för att ge en enhetlig bild. Under mars till maj omnämndes Katrineholms kommun, på
grund av pandemin, 324 gånger i nationell media. Den analys som genomförts rörande
medieexponeringen under denna tidpunkt påvisar generellt sett en negativ tonalitet. De artiklar som
fått mest spridning skrevs av Aftonbladet, Expressen och Sveriges Television och handlade om att
Katrineholms kommun var en av de hårdast drabbade kommunerna i landet. Artiklarna hade en
räckvidd på 7,4, 7 respektive 5 miljoner läsare. Under året ökade antalet besökare på kommunens
hemsida med 28 procent. Besökarna sökte främst information rörande pandemin. Totalt hade
kommunens hemsida 1,9 miljoner besök under året.
Planerade utbildningar, seminarier samt andra arrangemang såsom medborgarskapsceremonin
samt utdelning av hedersgåvor, har ställts in eller flyttats fram. Konsekvensen blir att antalet
deltagare vid arrangemangen under 2021 blir fler och kan komma att kräva behov av större lokaler
och utökade resurser. Det har också inneburit att utvecklings- och utbildningsmöjligheter för
medarbetare inom Katrineholms kommun delvis uteblivit. Framtidens ledare, traineeprogrammet,
startades, men har till stora delar flyttats framåt i tiden. Flera utbildningar och seminarier har
samtidigt planerats och genomförts utifrån gällande rekommendationer och genomförts digitalt,
eller i mindre konstellationer. Positiva effekter är att den digitala mognaden ökat och att antalet
resor minskat.
Under perioden stängde flera förvaltningar receptionerna och hänvisade besökarna till
Kontaktcenter. Det har periodvis inneburit en hög arbetsbelastning och risk för trängsel. Från och
med september är Kontaktcenter och Gröna kulle kommunens receptioner.
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Partigruppledarnas överenskommelse om begränsning av fullmäktiges och nämndernas
sammanträden har påverkat antalet sammanträden. De sammanträden som genomförts har
anpassats utifrån rådande situation med förändrade arbetssätt. Till exempel möjliggjorde den
digitala signeringen att ordförande och justerare kunde signera protokoll på valfri plats. Därutöver
förbereds för digitala möten.
Förändrade förutsättningar ökade behovet av chefsstöd. Nya rutiner, funktioner och arbetssätt
upprättades och implementerades. Under våren skapades tillfälligt en rekryteringsenhet för att
avlasta vård- och omsorg. Användandet av digitala hjälpmedel har ökat och åtgärder för att i en
större omfattning möjliggöra hemarbete har utvecklats i takt med restriktivare rekommendationer.
Arbetet för digital och papperslös löneadministration har samtidigt inneburit en enklare och
effektivare handläggning. På grund av pandemin har vissa aktiviteter inte påbörjats eller kunnat
slutföras. Nämnas kan årets löneförhandlingar, där parterna enades först under årets sista
månader. Därutöver flyttades kommunens lönestrategi för 2021 - 2023 och revideringen av den
övergripande kompetensutvecklingsplanen fram till våren 2021. Chefsfrukostar med aktuell
information har ställts in, men kommer under kommande år att genomföras digitalt.
Avstånd och distans har inneburit ett ökat behov av digitala lösningar. Rekommendationer om bland
annat distansarbete och distansundervisning medförde behov av att höja antalet externa
anslutningar till kommunens nät och system. Övergången till Office 365 möjliggjorde fler digitala
lösningar för ett effektivare systemstöd. Bland annat implementerades Microsoft Teams så att
digitala möten kunde genomföras.
Del av den planerade tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet har fått lov att skjutas upp. Det
gäller exempelvis hälsoskyddstillsyn vid äldreboenden, men även tillsyn av andra verksamheter där
företagen bett att få skjuta på tillsynen till dess att smittspridningen minskat. Pandemin har
inneburit nya arbetsuppgifter i form av trängseltillsyn.
En kraftig ökning av antalet ansökningar om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder kom in under
året. Ökningen kan till viss del härledas till pandemin då många vill genomföra projekt i och med att
många är hemma. Handläggningstiden har med anledning av ärendeinströmningen ökat något,
framförallt under andra halvåret. Ett antal tekniska samråd och platsbesök har skjutits på alternativt
hållits digitalt.
Ett minskat resande med kollektivtrafiken medförde minskade intäkter, vilka till stor del
kompenserats av bidrag via Trafikverket. De lägre intäkterna för P-böter kan bero på ett minskat
bilåkande och resande.
Övriga viktiga förhållanden
På grund av konkurs upphandlades under våren en ny entreprenör för lågflödesmuddringen av
Öljaren. Ett första försök till muddring genomfördes under senhösten med gott resultat. Arbetet är
planerat att starta i stor skala våren 2021. I maj gav Mark- och miljödomstolen tillstånd att muddra
upp till 10 hektar sjöbottenyta. Sedan tidigare fanns rätt att muddra upp till 3000 kvadratmeter.
Ett flertal detaljplaner har skjutits framåt. De bakomliggande orsakerna är pandemin med en
ansträngd arbetsbelastning för konsultföretagen som utför utredningarna, samt att fler beställare
prioriterat projekt som ligger närmare i tid. Det har bland annat påverkat projektering och
genomförande av infrastruktur av större projekt som Kerstinboda och Lövåsen.
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Volymutveckling
Volymmått

Utfall 2019

Utfall 2020

74 776

76 157

nytt mått

86,5%

69 182

67 656

Fullvärdiga e-tjänster

105

113

Ärenden hos konsumentvägledningen

265

498

Företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram

109

80

Leverantörsfakturor
- varav elektroniska fakturor (%)
Lönespecifikationer

Kommentar
Andelen elektroniska fakturor kommer att öka, vilket påverkar både flödet och effektiviteten i en
positiv riktning. Målsättningen är att under 2021 nå 95 procent.
Fortsatt minskning av antal verkställda lönespecifikationer är ett resultat av bland annat
effektiviseringar och förändrad vikariehantering inom bildningsförvaltningen som inneburit färre
antal anställda.
Antalet fullvärdiga e-tjänster har ökat men når inte upp till plan då fokus har legat på kvalitet och
inte på antal tjänster. Användningen av kommunens e-tjänster har ökat kraftigt under året.
Därutöver utvecklas digitaliseringen av kommunens befintliga system och processer utifrån
inriktningen; digitalt där det är möjligt - personligt när det behövs.
Antalet konsumentärenden har ökat under 2020, dels på grund av pandemin, dels på grund av
konjunkturen.
Totalt 80 fysiska företagsbesök genomfördes under året, något färre än planerat till följd av
pandemin.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk

Orsak

Möjliga konsekvenser

Hantering

Pandemi eller annan
krissituation.

Stora förändringar i
ärendeinströmning och
karaktär inom plan och
bygg. Problem med
personalförsörjning. Snabba
ändringar i lagstiftningen.

God beredskap genom
planering.

Personal-och
kompetensbrist.

Hög sjukfrånvaro under
lång tid pga. pandemi.
Rörlig arbetsmarknad,
föräldraledigheter osv.

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

Flexibla arbetsplatser/
hemarbete/ digitalisering.
Arbetaaktivt med
arbetsmiljö och delaktighet.
Handlingsplan vid krisläge
prioritering vid låg
bemanning. Införa nya
yrkesgrupper. Ta emot
praktikanter.

Singelkompetenser.

Få specialister i en liten
organisation.

Bristande kvalitet och
längre handläggningstider
vid vakanser.

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

Sämre utvecklingen av
skatteunderlaget.

Konjunkturutveckling,
utveckling befolkning och
socioekonomi.

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

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

Långvarig kris i samhället.
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Räntehöjning.

Konjunktur.

Minskad köpkraft, ökade
kostnader för
verksamhetslokaler,
effekter på
bostadsmarknaden.

Svårighet att nå ut till alla
invånare

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

Viktig samhällsinformation
når inte ut.

Pandemin men också andra
orsaker som funnits
tidigare.

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

Ökad otrygghet.

Ökad kriminalitet, ökat
utanförskap, stagnerande
centrum.

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

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

Större företagsnedläggning.

Konjunktur, företagsbeslut.

Utflyttning, ökad
arbetslöshet och psykisk
ohälsa.

Dialog med näringslivet,
vuxenutbildning som svarar
mot näringslivets behov.

IT-säkerhetsrisker.

En ökad "cyber"-kriminalitet
med anledning av bland
annat pandemin har
uppmärksammats.

Intrång i kommunens ITsystem.

Täta avstämningar med vår
driftleverantör och uppdaterade skyddslösningar.
Informationskampanjer på
Communis.

Brist på anbud vid
upphandling samt utförare.

Överhettad marknad,
pandemi.

Exploateringsprojekt skjuts
på framtiden och byggstart
fördröjs.

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

Upphandlade konsulter
saknar lokalkännedom och
sakkunskap.

Bristande kvalitet på
handlingar och utförande,
vilket medför ökad
belastning på personal för
att hålla kvaliteten i
projekten.

Ökad detaljkontroll av
inkomna handlingar och i
utförande skede.

Ökad fysisk och psykisk
ohälsa.

Kunskapsbrist upphandlade
tekniska konsulter inom
plan och bygg.

Sälja bostadsfastigheter,
effektivisera
lokalanvändningen.
Samhällsambassadörer,
nöta in olika
kommunikationskanaler,
Kontaktcenter.
Internt: Mer fokus på
arbetsmiljö och hälsa.
Externt: Samverkan kring
samhällsansvaret.

Hållbarhet
Utgångspunkt i arbetet med hållbarhet tas i de globala målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Denna lyfter 17 hållbarhetsmål utifrån tre dimensioner, ekonomiskt, socialt och
miljömässigt. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning av hur hållbarheten
utvecklas i kommunen och att perspektivet finns med i den fortsatta planeringen.
Förvaltningarna har en ekonomi i balans. Det ger verksamheterna möjlighet till både utveckling och
förändring, men ger framförallt stabilitet. I förlängningen kommer det medborgarna till del genom
en god servicenivå.
I den långsiktiga planeringen av kommunen och dess utveckling beaktas hållbarhetsperspektiven vid
planering av bostadsområden och stadsdelar. Till exempel har Stråket planerats utifrån både sociala
och miljömässiga dimensioner. Vid byggnation av verksamhetslokaler ska flera av hållbarhetsmålen
beaktas som till exempel alternativa energilösningar, byggmaterial och tillgänglighet.
Under året har regler/policy för upphandling och inköp stärkts för att möta både miljömässiga och
sociala aspekter.
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Olika insatser pågår för att främja hälsan. Nämnas kan; Gå och cykla till skolan, Cykelsamverkan i
Sörmland och Vintercyklist. Utöver hälsa så främjar insatserna miljön. För hälsan har fler rökfria
områden, som bad- och lekplatser, tillkommit. Därutöver har antilangnings- anti doping och sluta
röka kampanjer genomförts. Kommunen är sedan länge en rökfri arbetsplats och under året har
kompetensen kring stöd och motivation för medarbetare som vill sluta röka stärkts.
Bredbandsutbyggnaden fortsätter, vilket ger fler möjlighet att arbeta och verka i närområdet, eller i
hemmet och vara en del av det allt mer digitaliserade samhället.
För att öka tryggheten har flera insatser för att trygga utemiljöer och säkra och trygga verksamheter
genomförts. Samarbetet med polisen har stärkts och Lyckliga gatorna har permanentats.
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Händelser av väsentlig betydelse
Väsentliga händelser
•

•

•

•

•

•

Kontaktcenter flyttade efter sommaren till nya lokaler inom Kulturhuset Ängeln. De nya
lokalerna är en del i ett effektivt utnyttjande av kommunens lokaler. Verksamheten utgör
sedan dess kommunens enda reception, utöver stadshuset Grön kulle, och är bemannad av
tre kommunvägledare. I nära anslutning till verksamheten sitter kommunens budget- och
skuldrådgivare. Två dagar i veckan finns också barnomsorgshandläggare från
bildningsförvaltningen på plats. Samarbetet bidrar till en ökad samverkan mellan
kommunens förvaltningar samt en väg in för medborgare.
Det personalpolitiska programmet har reviderats i syfte att förtydliga både inriktning och
mål, men ger också handledning och verktyg i arbetet för att uppnå de personalpolitiska
målen.
Ett kommungemensamt årshjul för det strategiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram och
samtliga förvaltningar arbetar med att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet.
Under våren publicerades också en ny personalhandbok.
Tredje etappen av Stråket färdigställdes under kvartal 4. Arbetet genomfördes i samarbete
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen som beställare och service- och teknikförvaltningen
som entreprenör/utförare. Samarbetet har varit lyckat och effektiviseringar i administration
mellan förvaltningarna har visat god effekt i både utförande och ekonomi.
Under året så har den ordinarie trygghet- och säkerhetsverksamheten förstärkts med
väktare och trygghetsvärdar för att öka närvaron på platser som upplevs som otrygga och
vid tidpunkter som till exempel skolavslutning och lov. Trygghetsvärdar och väktare har
arbetat uppsökande mot målgruppen barn- och ungdomar och med att följa upp
efterlevnaden av den lokala ordningsföreskriften.
Under hösten 2020 implementerades första delen av Office365 med Outlook, Word, Excel,
Powerpoint, Teams, Onedrive och Sharepoint, i hela organisationen.

Övriga händelser
•

•

•

•
•

Arbetet med att kartlägga incidenter och händelser har kompletterats med ett digitalt
system för inrapportering och kartläggning av otrygghet. Därutöver har en trygghetsmätning
genomförts i olika stadsdelar och avloppsvattenprover för att mäta spår av narkotika har
tagits. Under året har också kamerabevakningen utökats och förebyggande åtgärder inom
delar av skolan har initierats.
För att öka tillgängligheten och effektiviteten genom digitala arkivleveranser och ett digitalt
slutarkiv påbörjades under 2019 arbetet med att övergå till e-arkiv. I början av 2020 tog
kommunfullmäktige ställning till ett fullt medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera
2021.
I början av året genomfördes samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
gällande införande av fastighetsnära insamlingssystem av förpackningsavfall.
Naturvårdsverket avslog ansökan vilket medför att det inte finns någon aktör som kan införa
den fastighetsnära insamlingen. Lagstiftningen har därefter förändrats och insamlingsmålen
senarelagts, senast 2023 ska bostadsnära insamling av förpackningsmaterial ske hos 60
procent av hushållen, och hos 100 procent år 2025.
I början av året gjordes ett utskick till cirka 400 fastigheter i Floda socken gällande avloppsinventering. Målsättningen har varit att få in 200 ansökningar under året, utfall 227 stycken.
I samverkan med Länsstyrelsen analyseras vattenprover från sjön Näsnarens utlopp
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•
•

•

•

•

avseende PFAS (högfluorerade ämnen). Länsstyrelsen bekostar analyserna inom ramen för
EU projektet LIFE IP Rich Waters, och miljöavdelningen genomför provtagningarna.
E-tjänst för bygglov, anmälningsärenden och strandskydd har tagits i bruk. Tjänsten fungerar
bra men behöver utvecklas för att fungera optimalt.
Utifrån tillgänglighetsfrågor har kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen och
handläggaren för bostadsanpassning träffats. Syfte var att lyfta enkla lösningar som kan
göras i ett tidigt skede av byggnationen och därmed undvika kostsamma lösningar när
byggnaden står klar.
Granbarkborreangrepp på kommunens skog har slagit hårt på viss del av beståndet.
Skyddsavverkning senarelades på grund av pandemin och då sågverken var fulla med
timmer. Avverkningarna utfördes under oktober och december. Det innebar att
granbarkborren hann svärma 2 gånger till, vilket medförde ytterligare skador på skogen och
en lägre ersättningen för timret.
För att ändra resmönster och använda cykel mer har flera aktiviteter genomförts. Projektet
cykelsamverkan Sörmland, med delprojekten Testcyklist och Vintercyklist, avslutades under
2020. Kampanjen Trafikantveckan genomfördes under september med fokus på spridning
och dialog i cykel-relaterade frågor. Tillsammans med bildningsförvaltningen genomfördes
kampanjen Gå- och cykla till skolan där 600 skolungdomar utbildades i säker cykling och har
tillsammans genomfört cirka 1200 hållbara resor till- och från skolan. Slutsatsen är att de
beteendeförändrande kampanjer som drivits under året har haft en positiv påverkan på
resmönster och cykeln som transportmedel.
Ett nytt kart/GIS-system har upphandlats. Lansering av en karta på kommunens webb
skedde i januari 2021 och en ny intern karta tas i bruk under våren 2021. Det nya GISsystemet kommer öka servicen till medborgarna samtidigt som det finns stora möjligheter
till geografiska analyser och spridning av geografisk information.
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God ekonomisk hushållning och
måluppfyllelse
Samlad bedömning
Pandemin har präglat året och påverkat verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse och medfört att
planerade aktiviteter och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka.
Invånarantalet ökar och efterfrågan på bostäder är fortsatt god. En variation av bostadstyper,
storlekar och upplåtelseformer har under året färdigställts. Företagsklimatet har förbättrats, men
samtidigt har förutsättningarna för både nya och etablerade företag påverkats av pandemin. Det
har också påverkat arbetstillfällena och möjlighet till sysselsättning.
En rad aktiviteter pågår på och mellan förvaltningarna som bedöms bidra till ökad säkerhet och
trygghet, med fokus både på trygga utemiljöer och på trygga och säkra verksamheter. En
systematisk uppföljning genomförs och samarbetet med polis har stärkts. Verksamheten Lyckliga
gatorna har permanentats och har med en pandemianpassad verksamhet fortsatt bidra till en rikare
och tryggare fritid för fler.
Kommunstyrelsens förvaltningar har snabbt ställt om verksamheten för att möta förändrade behov
och uppdrag som samordning av insatser vid pandemin, information, tillsyn och ökad digitalisering
som en följd av krav på distansstudier och distansarbete. Den digitala mognaden har ökat markant
med stöd av en gemensam plattform som möjliggjort för digitala arbetsplatser, möten och
utbildningar.
Sjuktalen har ökat något, samtidigt som medarbetarengagemanget stärkts. Det ekonomiska
resultatet är positivt. Främst en följd av vakanser och att verksamhet inte kunnat bedrivas i den
omfattning som planerats, men annorlunda utan externa möten och resor.

Målbedömning resultatmål
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Status

Resultatmål

Kommentar

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

Befolkningen i Katrineholms kommun har fortsatt att
öka. Totalt hade kommunen 34 796 invånare per 1
november 2020. Invånarantalet har ökat med 59
personer jämfört med samma datum föregående år,
vilket dock är lägre än den årliga tillväxttakt som krävs
för att målet ska kunna nås i slutet av
mandatperioden. För att möjliggöra ökad rörlighet på
bostadsmarknaden är målet att erbjuda en variation
av olika bostadstyper. Under året har en detaljplan
som möjliggör 100 nya bostäder vunnit laga kraft.
Planarbete pågår för att möjliggöra ytterligare
byggnation av bostäder.

11. Hållbara städer och samhällen
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Status

Resultatmål

Kommentar

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

I 2020 års ranking av kommunernas företagsklimat
från Svenskt Näringsliv klättrade Katrineholm till plats
67, förra året låg kommunen på plats 79. Lyhördhet
för att möjliggöra både nya företagsetableringar och
utveckling av befintliga verksamheter är en viktig
faktor, liksom utökat samarbete mellan förvaltningar
och med kommunala bolag för att kunna möta
kunders önskemål. 80 fysiska företagsbesök
genomfördes under året, något lägre än planerat till
följd av pandemin. Miljö- och byggärenden har följts
upp via kundenkäter och träffar med kontrollansvariga
enligt PBL har genomförts.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Växande och breddat näringsliv
KS
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fler arbetstillfällen
KS
1. Ingen fattigdom
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB
1. Ingen fattigdom
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Nyföretagandet har ökat något jämfört med 2019. Av
de nystartade företagen har andelen aktiebolag ökat.
Under året har ett proaktivt arbete för fler etableringar
pågått, gällande Centrum sker detta genom Citysamverkan. Arbete har också pågått med att utforma
detaljplaner som främjar utveckling av näringslivet
(Lövåsen-Heden, Lövåsen-Uppsala, Kerstinboda) samt
med etablering av näringsfrämjande verksamheter,
exempelvis ny padelhall och möjlighet för småföretagare att etablera sig i mindre lokaler (SmartYta).
Sommaren 2020 erbjöds ungdomar en entreprenörskapsutbildning som alternativ till kommunalt feriearbete. Andelen elever som driver UF-företag på gymnasieskolan läsåret 2020/21 har minskat marginellt
mot föregående år. Det har skett en ökning för flickorna och en minskning bland pojkarna. Totalt sett har
ungas företagsamhet (åldrarna 16 - 34 år) ökat något
enligt den senaste statistiken som avser 2019.
Arbetet har fortsatt med att utforma detaljplaner som
främjar utveckling både av befintligt näringsliv och
nyetableringar, med att möjliggöra etablering av
verksamheter i mindre lokaler samt med att köpa
mark för fortsatt utveckling. Som indikator för antal
arbetstillfällen används måttet förvärvsarbetande
dagbefolkning, som visar antal förvärvsarbetande i
kommunen oavsett var de bor. Indikatorn visar en
positiv utveckling över tid vilket tyder på att det har
blivit fler arbetstillfällen i kommunen. Det senast
tillgängliga utfallet är från 2019, därmed syns inte
eventuella effekter av pandemin inte i statistiken än.
Arbetsmarknadsläget har försämrats till följd av
pandemin och en allmän konjunkturnedgång.
Kommunens insatser för att främja utveckling både av
befintligt näringsliv och nyetableringar av företag har
fortsatt parallellt med ett brett arbete inom alla
förvaltningar med att erbjuda arbetsmarknadsanställningar och praktik i olika former. ESF-projektet
Kompetens inför framtiden som initierades under våren
syftar till att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda
personer inom branscher som påverkats negativt av
pandemin.
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Attraktiva boende- & livsmiljöer
Status

Resultatmål

Kommentar

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

Under året har det beviljats fler bygglov för nybyggnation av bostäder än tidigare år. Byggloven gäller en
variation av bostadstyper och upplåtelseformer, vilket
bidrar till att möjliggöra ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Under året har en detaljplan som möjliggör byggnation av ca 100 bostäder vunnit laga kraft.
Alla kommunala tätortsnära småhustomter är sålda.
Planerade avtalade kommande projekt uppgår till ca 1
450 bostäder.

11. Hållbara städer och samhällen

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN
13. Bekämpa klimatförändringen

Resandet med buss och tåg ska öka
KS
13. Bekämpa klimatförändringen

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar
KS, STN
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen

Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020
KS
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Under 2020 har ett tydligt fokus varit att anpassa verksamheterna för att minska risken för spridning av
pandemi. En rad aktiviteter pågår kontinuerligt på
förvaltningarna som bedöms bidra till ökad säkerhet
och trygghet, med fokus både på trygga utemiljöer och
på trygga och säkra verksamheter. Händelser och
avvikelser rapporteras kontinuerligt till säkerhetschefen som i dialog med polis och myndigheter sammanställer lägesbilder och planerar insatser, både
direkta och långsiktiga.
Flera insatser för att främja ett ökat resande med cykel
och till fots har genomförts under året. För delar av
det centrala cykelvägnätet har vägvisning färdigställts.
Tävlingen Gå och cykla till skolan har genomförts med
fler deltagande skolor och elever än förra året. Syftet
är att främja barn och ungas hälsa, uppnå en förbättrad miljö samt förbättrad trafiksäkerhet i elevernas
närmiljöer och kring skolorna. Projektet Cykelsamverkan Sörmland har fortsatt med nya testcyklister som
byter ut bil mot lådcykel. Projektet Vintercyklist avslutades under våren, sammantaget cyklade deltagarna
över 3 500 km istället för att ta bilen.
På grund av pandemin har resandet med kollektivtrafik minskat. Stadstrafiken har minskat med 34
procent, landsbygdstrafiken med 28 procent. För tåg
är det en viss minskning av antalet tågstopp per dygn
till följd av reducerad trafik med fjärrtåg på grund av
corona. Tågtrafiken under rusningstid har dock inte
minskat.
Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder fortsätter. Drift- och underhållsarbete prioriteras med större
fokus på gående och cyklister för att uppnå ambitionsnivåerna i kommunens gång- och cykelplan. Under
2020 har det byggts åtta säkra GCM-passager i tätorten, vilket innebär en ökning till 64 säkra av totalt 187
passager. Det motsvarar 34 procent säkra GCMpassager i tätorten, vilket är nära nollvisionens mål om
35 procent.
Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2019
och visar en fortsatt ökning av andelen hushåll med
tillgång till fiberbaserat bredband jämfört med föregående år, särskilt på landsbygden.
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Status

Resultatmål

Kommentar

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

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

4. God utbildning för alla
16. Fredliga och inkluderande samhällen
Mer fysisk aktivitet och utveckling av
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa
och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla

Ett kommunövergripande arbete kring att främja och
peppa till goda hälsosamma mat- och fikavanor, under
devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra rätt”,
har påbörjats. Ett koncept kring ”må bra fika” har tagits
fram. Totalt deltog 931 elever i Katrineholm i tävlingen
Gå och cykla till skolan. Dessa elever har tillsammans
totalt gjort 12 347 resor till fots eller med cykel.

Trygg vård & omsorg
Status

Resultatmål

Kommentar

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

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

3. Hälsa och välbefinnande
Förebyggande och tidiga insatser för barn och
unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN
1. Ingen fattigdom
5. Jämställdhet

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

Kommunövergripande informations- och antilagningskampanjer inför valborg och skolavslutning har genomförts utifrån den nationella kampanjen "Tänk om".
Under sommaren genomfördes feriearbetet ANDTSambassadörer i Katrineholms kommun. Vardags- och
lovaktiviteterna inom Lyckliga gatorna, som är en del i
det förebyggande arbetet, har anpassats utifrån pandemin men ändå nått ut till många barn och unga.
Kommunövergripande insatser har genomförts kring
bland annat antilangningskampanjer, rökfri arbetstid,
rökfria utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden 100%
Ren Hårdträning, feriearbete ANDTS-ambassadörer
samt införande av ANDTS-coachmetoden, ett utbildnings- och nätverkskoncept kring ANDTS som syftar till
att öka kunskapsnivån gällande ANDTS samt ökad
trygghet i att arbeta med och hantera dessa frågor.
Tillsyn har genomförts på lekplatser för att kontrollera
att information om rökfrihet finns uppsatt.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Status

Resultatmål

Kommentar

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

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

3. Hälsa och välbefinnande
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
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Status

Resultatmål

Kommentar

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

Fortsatta vardags- och lovaktiviteter inom Lyckliga
gatorna har prioriterats. Aktiviteterna har anpassats
utifrån pandemin men ändå nått ut till många barn
och unga.

3. Hälsa och välbefinnande
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON
5. Jämställdhet

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

Hållbar miljö
Status

Resultatmål
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
7. Hållbar energi för alla

Kommentar
Medel sätts årligen av för energieffektiviseringar,
genomförs också i samband med
ombyggnationer/renoveringar.

11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringen
Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB
7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa klimatförändringen

Minskade utsläpp av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB
6. Rent vatten och sanitet för alla
14. Hav och marina resurser
Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB
12. Hållbar konsumtion och produktion

Den totala installerade effekten för solcellsanläggningar
i kommunen har ökat kraftigt de senaste åren.
Solkartan finns att tillgå på webben för allmänheten
och i många fall krävs inte bygglov. Solparken både äger
mark och arrenderar mark av kommunen för
solelproduktion. Även kommunens egen
solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och
KIAB har ökat.
Krav ställs på lokalt omhändertagande och fördröjning
av dagvatten vid nyexploateringar. Två förstudier
pågår kring tätortsnära våtmarker samt flera
utredningar för att minska översvämningsrisker i
tätorten och föroreningar från dagvatten. Arbetet med
att inventera enskilda avlopp har fortsatt och 158
avlopp har åtgärdats under året.
Nedskräpningen på kontrollerade ytor har
sammantaget minskat med 32 procent jämfört med
förra året. En handlingsplan mot nedskräpning är
antagen. Samverkan med Håll Sverige Rent och Städa
Sverige har skett genom skräpplockardagar samt
adventsstädning. I slutet av året påbörjades ett
samarbete mellan kommunen, FTI, Sörmland Vatten,
KFAB och Hyreshuset för att minska nedskräpningen
vid återvinningsstationerna och samtidigt höja
mängden återvunnet material.
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Status

Resultatmål

Kommentar

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

Markytor har omvandlats till ängsplanteringar och
insektshotell har satts upp i syfte att främja den
biologiska mångfalden. Under året har kommunens
skog angripits av granbarkborrar, åtgärder är vidtagna
med hänsyn till naturvärden. Den totala arealen
skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområden) har enligt den senast tillgängliga statistiken
(31 december 2019) ökat. I slutet av 2019 bildade
länsstyrelsen ett nytt reservat i Lerbo-Biesta.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Status

Resultatmål

Kommentar

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

Flera åtgärder pågår, men har under året fått ställas in,
eller flyttats fram som traineeprogram och
övergripande kompetensförsörjningsplan.

4. God utbildning för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
16. Fredliga och inkluderande samhällen
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

HME har ökat för KLF och ligger kvar på samma nivå
på SBF. Totalt innebär det ett ökat
medarbetarengagemang.
Förvaltningarna har en jämförelsevis låg sjukfrånvaro.
Under året har den ökat något.

3. Hälsa och välbefinnande
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
10. Minskad ojämlikhet

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

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

Genom utvecklingen av Kontaktcenter som
kommunens enda reception blir det enklare för
invånarna att komma i kontakt med kommunen och få
service. En handbok om service och bemötande, som
riktar sig till samtliga medarbetare i Katrineholms
kommun, är under framtagande. Syftet är att berätta
tydligt och informativt om hur kommunen arbetar
med bemötande och service, för att alla medarbetare
ska kunna göra skillnad vad gäller upplevd service och
tillgänglighet. Under året har även stort fokus legat på
att fortsätta utveckla e-tjänster och digitala lösningar
för att öka tillgängligheten. Jämfört med förra året har
antalet ärenden som hanterats via kommunens etjänstportal ökat med 22 procent.
Kontaktcenter vägleder och ger hjälp till självhjälp vad
gäller kommunens e-tjänster. En uppdatering av
datorhandledning och Digidel är under framtagande.
Pandemin har inneburit att utvecklingen när det gäller
digitalisering och användandet av digitala lösningar
har snabbts på inom många områden.
En intern ökad samverkan har skett i och med budgetoch skuldrådgivningens placering i anslutning till
Kontaktcenter. Inom bland annat livsmedelskontrollen
sker samverkan med grannkommunerna under
semesterperioden för att kunna hantera akuta frågor.
Arbete pågår med att hitta bra rutiner tillsammans
med KFAB när det gäller detaljplaner och bygglov.
Samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen
och service- och teknikförvaltningen inom
projektledning och uppföljning sker nu frekvent.
Kommunstyrelsens förvaltningar har ett positivt
resultat.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
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Status

Resultatmål

Kommentar

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

Kommunstyrelsens verksamheter har ett positivt
resultat och kostnadsutvecklingen är lägre än budget.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Avskrivningar ska under mandatperioden inte
överstiga tre procent av driftbudgeten
KS

Redovisas på kommunövergripande nivå.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
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Ekonomisk ställning
Drift
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Kommuncentrala
KLF
SBF
Summa

Utfall 2020

Budget 2020

Avvikelse

-15 954

-18 868

2 914

-106 983

-113 095

6 112

-58 638

-64 230

5 592

-181 575

-196 193

14 618

Kommentar
Inom kommunstyrelsens förvaltningar har pandemin påverkat kostnadsutvecklingen.
Kommunstyrelsen gemensamt + 2 914 t kr
Kommunstyrelsen, utskott och råd har genomfört färre antal sammanträden med ett lägre antal
ledamöter.
Kurser, konferenser och utbildningar för ledningsgrupp och chefsgrupper har inte kunnat
genomföras. Delvis har dessa ersatts med digitala alternativ.
KS medel till förfogande har ett överskott.
Kommunledningsförvaltningen + 6 112 t kr
Vakanser och ej tillsatta föräldraledigheter och längre sjukfrånvaro.
Planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras, bland annat mot näringslivet.
Digitaliseringsavdelningen arbetar vidare för en ekonomi i balans. En ny livscykelhantering av
datorer där utrustningen används längre kommer att sänka de fasta kostnaderna för datorer. En
stor licensgenomgång inför övergången till Office 365 resulterade i att antalet licenser kraftig
minskade. Mer kostnadseffektiva licenser kommer att tilldelas användare utan egen datorutrustning
samt nya lagringsmöjligheter som sänker kommunens kostnader för serverutrymme ger full effekt
under 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen + 5 592 t kr
Outhyrda ytor i AVA-huset medför minskade intäkter, vilka täcks via vakanser och föräldraledigheter
som ej ersatts under del av år samt minskade kostnader för kompetensutveckling.
Lägre intäkter för P-böter och hyra allmän platsmark och högre kostnader för larm o bevakning mot
budgeterat. Kollektivtrafiken har haft lägre kostnader än planerat, men biljettintäkterna har minskat
på grund av ett minskat resande.
En stor byggsanktionsavgift kom in under året.
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Investeringar
Investeringsredovisning (tkr)
Varav årets investeringar
Budget 2020

Utfall 2020

Avvikelse 2020

Färdigställda projekt:
Gator

-1 750

-2 696

-946

Drottninggatan

0

5

5

Gatuparkering

0

-5

-5

Sveaparken

0

-4

-4

-1 750

-1 682

68

-375

-547

-172

0

-20

-20

-285

-449

-164

GC väg Nävertorpsg
Kollektivtrafikåtgärder
Invest proj 2018
Stadsparken Dränering
St Djulö målning

-67

0

67

-498

-367

131

0

-30

-30

-130

-88

42

Kommunledningsförvaltningen

-17 472

-8 886

8 586

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-17 410

-12 376

5 034

Summa Investeringar:

-39 737

-27 145

12 593

Exploatering

-128 000

6 600

134 600

Summa

-167 737

-20 545

-147 192

Stadsparken RWS-toalett
Arrendebostaden Djulö
Gröna Kulle
Pågående projekt:

Kommentar
Kommunledningsförvaltningen 8 586 t kr
Samtliga investeringar har påbörjats. Avvikelsen beror till största delen på medel avsatta för
bredband och digitalisering, 7 471 t kr. Båda har påbörjats och fortsätter under kommande år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 5 034 t kr
Det positiva resultatet avser till stor del ej färdigställda projekt vilka begärs ombudgetering för till år
2021. Resultatet projekt "Nya stråket" täcker ökade kostnader inom projektet Gator där det uppstått
oförutsedda kostnader. Byggnationen av Nya Stråket har hittills kostat Katrineholms kommun 50,5
mnkr. Den totala byggkostnaden är 73,5 mnkr och utbetalade bidrag 23 mnkr.
Exploatering 147 194 t kr
Flera exploateringar har flyttats fram, vilket innebär att projekten inte belastats med kostnader i den
utsträckning som budgeterats. Försäljningar av fastigheter inom kvarteret Abborren har
genomförts. Intäkter för dessa ligger kvar inom projektet i avvaktan på en slutreglering.
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Väsentliga personalförhållanden
Utfall visas ej då urval omfattar för få personer, nyckeltalet är nytt, eller det inte kan tas fram
uppdelat på kön.

Personalkostnader & personalstyrka
Kommunledningsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/12

-52 246

-

-

-49 559

-

-

Lönekostnader som andel av
verksamhetskostnaderna (%)

1/1-31/12

37%

-

-

35%

-

-

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

1/1-31/12

0,1%

-

-

0,2%

-

-

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/12

76

59,8

16,2

72,7

54

18,8

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/12

0,3%

0,4%

0,2%

0,3%

0,4%

0,2%

Månadsanställda, antal

30/11

78

61

17

70

53

17

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

94,9%

93,5%

100%

98,6%

98,1%

100%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

5,1%

6,6%

0%

1,4%

1,9%

0%

Ökningen av den totala lönekostnaden beror på ett ökat antal medarbetare som en följd av
samordningen av kommunikation samt Kontaktcenter, totalt 8 personer.
Lönekostnadernas andel av verksamheternas kostnader har ökat då verksamhetens totala
kostnader har minskat som en effekt av pandemin.
Andelen visstidsanställda avser vikariat vid föräldraledighet och ett fåtal har valt att arbeta deltid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/12

-28 054

-

-

-29 166

-

-

Lönekostnader som andel av
verksamhetskostnaderna (%)

1/1-31/12

36%

-

-

37%

-

-

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

1/1-31/12

0%

-

-

0%

-

-

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/12

49,3

25,1

24,2

51,3

27

24,3

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/12

0,2%

0%

0,5%

0,8%

0%

1,6%

Månadsanställda, antal

30/11

49

25

24

50

26

24

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

95,9%

96%

95,8%

100%

100%

100%
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Nyckeltal

Mätdatum

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

4,1%

4%

4,2%

0%

0%

0%

För att ersätta personal som haft föräldraledighet samt långtidssjukskrivning så har
visstidsanställning gjorts där så behövts. Personalstyrkan pendlar över åren mellan 49 - 51.

Medarbetarskap & ledarskap
Kommunledningsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Hållbart medarbetarengagemang,
HME totalt

dec

4,4

4,3

4,5

4,2

4,2

4,2

HME delindex motivation

dec

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

HME delindex ledarskap

dec

4,5

4,5

4,8

4,4

4,4

4,5

HME delindex styrning

dec

4,2

4,2

4,3

4,1

4,2

4

Medarbetarenkäten hade en svarsfrekvens på 93,6 procent. Jämfört med år 2019 har samtliga
delindex ökat, vilket är positivt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Hållbart medarbetarengagemang,
HME totalt

dec

4,1

4

4,2

4,1

4,1

4,1

HME delindex motivation

dec

4,1

4,1

4,1

3,9

4

3,9

HME delindex ledarskap

dec

4,3

4,3

4,5

4,3

4,2

4,5

HME delindex styrning

dec

3,9

3,8

4

4

4

4

Medarbetarenkäten hade en svarsfrekvens på 93,6 procent. Jämfört med 2019 så har motivationen
hos medarbetarna gått upp, vilket är positivt. Styrning har gått ner en tiondel. Analys och åtgärder
startas för att förbättra styrningsindex under 2021.
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Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Kommunledningsförvaltningen
Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Utfall
2020

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

30/11

97,4%

98,3%

94,1%

98,6%

98,1%

100%

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

30/11

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

30/11

45%

50%

40%

35%

35%

0%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-30/11

2

-

-

6

-

-

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-30/11

1

-

-

1

-

-

Månadsanställda som är 65 år eller
äldre, antal

30/11

1

-

2

-

-

Medelålder månadsanställda

30/11

49

-

-

48

52

-

Samtliga medarbetare innehar en heltidsanställning, där ett fåtal valt att under en period gå ner i
tid. Omsättningen och kommande pensionsavgångar är låg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

30/11

98%

96%

100%

100%

100%

100%

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

30/11

2%

4%

0%

0%

0%

0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

30/11

80%

80%

-

0%

0%

0%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-30/11

2

-

-

2

-

-

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-30/11

2

-

-

0

-

-

Månadsanställda som är 65 år eller
äldre, antal

30/11

3

-

-

0

-

-

Medelålder månadsanställda

30/11

44

-

-

45

44

-

En låg nivå gällande personalomsättning och prognosen framåt är att den fortsätter vara så.

24(41)

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
Kommunledningsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020
-

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

0,7%

-

Utfall
män
2019

.Nyckeltal

Mätdatum

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

1,1%

Frisktal, tillsvidareanställda som haft
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste
12 månaderna (%)

1/12-30/11

68,4%

65,6%

72,2%

67,5%

64,9%

75%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)

1/12-30/11

3,1%

3,5%

1,6%

1,5%

1,7%

1,1%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/11

2,9%

3,3%

1,6%

1,7%

1,7%

1,7%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/11

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,4%

1,7%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/11

0,7%

0,9%

0%

0,2%

0,3%

0%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/11

0,2%

0,3%

0%

0%

0%

0%

Andel av totala sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en
sammanhängande period av 60
dagar eller mer (%)

1/12-30/11

26%

28%

0%

0%

0%

0%

Rehabärenden pågående, antal

30/11

3

-

-

-

1

-

-

-

Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Ökningen är till största del en följd av Corona.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfall
2020

Utfall
kvinnor
2020
-

Utfall
män
2020

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Nyckeltal

Mätdatum

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

2,4%

Frisktal, tillsvidareanställda som haft
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste
12 månaderna (%)

1/12-30/11

37,7%

28,6%

48%

46,2%

29,6%

64%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)

1/12-30/11

7,7%

10,8%

4,5%

7,2%

10,6%

3,4%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/11

7,7%

10,8%

4,4%

7%

10,4%

3,3%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/11

3,8%

5,1%

2,5%

2,9%

4,1%

1,6%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/11

1,4%

1,9%

0,9%

1%

1,5%

0,5%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/11

2%

3%

0,9%

2,6%

4,1%

1%

Andel av totala sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en
sammanhängande period av 60
dagar eller mer (%)

1/12-30/11

43%

46%

35%

54%

55%

47%

Rehabärenden pågående, antal

30/11

-

-

-

-

6

-

2%

4

-

-

Sjukfrånvaro har under 2020 ökat något vilket delvis pandemin är orsak till gällande den korta
sjukskrivningen. Därutöver har tre långtidssjukskrivningar påverkat.
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Förväntad utveckling
Verksamheterna kommer under 2021 att vara fortsatt påverkade av pandemin. Med vaccin finns det
både hopp och tro om att återgå till det normala, eller nya normala. Nya erfarenheter med
annorlunda arbetssätt kommer sannolikt att påverka arbetslivet framåt.
Färre resor och fler digitala möten kommer att leva kvar under kommande år. Med nästa steg i
Office 365 och automatisering av flera processer, eller arbetsformer, ökar också möjligheterna för
den digitala utvecklingen.
Det är av stor vikt att hålla fart i detaljplaneringen. Där kommer tillgången på erfarna konsulter att
vara en avgörande faktor.
Efterfrågan på entreprenörer är fortsatt hög. Det innebär att det är svårt att få företag till mindre
projekt på kort tid. Det kan komma att påverka projektens tidplaner.
Arbetet med att processa fram en strategi för platsmarknadsföring kommer att påbörjas under
våren 2021. Målet är att denna strategi även ska innehålla en strategi för evenemang.
Strategier för att arbeta hälsofrämjande kommer att tas fram under kommande år. Det finns också
behov av en samlad kompetensförsörjnings- och lönestrategi.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022
Uppdrag

Kommentar

Intensifiera det proaktiva arbetet för
företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln

2021-01-12

Inrätta en kommungemensam
reception

2021-02-03

Nya etableringar pågår och det proaktiva arbetet har inneburit att fler är
på väg. Delar av det befintliga näringslivet och nya externa aktörer visar
ett fortsatt intresse att utvecklas och etablera sig inom kommunen.
Centrumhandeln och besöksnäringen lider mer av pandemin än generellt
sett övrigt näringsliv. Inom Citysamverkan jobbas aktivt tillsammans för
att utveckla centrumhandeln på kort och lång sikt.

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

2021-02-03
Ett förslag har tagits fram, men behöver anpassas efter
socialförvaltningens omorganisation och förändrade förutsättningar. Ett
förslag planeras att redovisas under våren 2021.
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Bilaga: Information om
ombudgetering av investeringsmedel
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)

Nr

920
006

920
040

920
055

210
025

Projektbenämning

Attraktiva gångstråk
- Vandringsstig Norr

Nya stråket - SBF Vasav
Fabriksg.

Cirk pl Värmbol/Högm

Parkeringshus Norr

Investerin
gs budget
2020

0

-10 000

-5 000

-2 110

Använda
investerin
gsmedel
2020

0

-7 323

-3 560

-1 941

Avvikelse

448

2 677

1 440

169

Ombudgetering till
2021

448

Kommentar

Avser redan utbetalt
LONA-bidrag för
Vandringsstig Norr.
(Huvudprojekt 210004)

1 600

Projekt ej klart, fortsätter
våren 2021 pga
väderförhållanden.(Huvu
dprojekt 210008)

1 440

Trafikverket bygger, ej
klart, fortsätter 2021.
Kommunen
delfinansierar
50%.(Huvudprojekt
210022)

169

Kvarstår att installera
Laddboxar för elbilar,
men väntar beslut på sökt
bidrag, får ej starta innan.
Pågående projekt
införande av GIS och
karta på webben, väntar
fakturor på utfört arbete.

920
050

Digitalisering och etjänster

-300

0

300

300

91 0
00

Arbetsmiljöåtgärder KLF

-150

-121

-29

29

Pågår

962
046

Mobilt reserv
kraftverk

-700

-351

351

351

Pågår

910
007

Oförutsett

-650

-.252

398

250

Bla till köksutrust St Djulö

963
000

Digitalisering

-2 000

-101

1 899

1 899

Pågår

962
012

Digitalisering ek/upph

-500

-143

357

357

Pågår

962
006

Årliga nätverksinvest

-1 000

-1 200

-200

-200

962
008

Trådlösa accesspunkter

-1 500

-1 320

180

180

Pågår

962
023

Bredbandsutbyggnad

-10 972

-5 400

5 572

5 572

Pågår

-34 882

-21 460

13 562

12 396

-128 000

-134 600

6 600

6 600

-162 882

-156 060

20 162

18 995

Summa investeringar
992
020

Exploatering

Summa

Förutb fakt

Abborrens intäkt till PFAS
sanering
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Bilaga: Begäran om ombudgetering av
investeringsmedel
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)
Investeringsbudget 2020

Använda
investeringsmedel 2020

Avvikelse

Ombudgetering till
2021

Fetttavskiljare
Maistro

-500

0

500

500

Upphandling pågår

Arrendebostad tak

-500

0

500

500

Beställt påbörjas jan

1 000

1 000

Nr

Projektbenämning

910
001
910
009

Summa

-1 000

0

Kommentar
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Bilaga: Uppföljning av
handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR
Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European
Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I
handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka
nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom
en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling
till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.
Artikel 6
I samband med att beslut togs att inte omcertifiera de tidigare HBTQ-certifierade enheterna,
startades ett internt nätverk för fortsatt arbete med HBTQ-frågor. Alla tidigare certifierade enheter
har deltagit och också nya verksamheter som önskat att delta. Under året beslutades även att
anordna nya utbildningstillfällen kring HBTQ, vilka äger rum under våren 2021.
Artikel 9
Arbetet med att ta fram jämställdhetsanalyser har bedrivits inom processledargruppen för
jämställhet.
Artikel 11
I framtagandet av personalpolitiskt program har jämställdhetsperspektivet beaktats.
Heltid som norm har genomförts och har under året utvärderats.
Kommungemensamma rutiner för löneöversyn är framtagna. Efter varje löneöversyn genomförs en
lönekartläggning där bland annat likvärdiga och jämställda löner analyseras. Om några skillnader
upptäcks ska en plan tas fram för att åtgärda skillnaderna.
En handbok för aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning. har tagits fram. Handboken är omfattande, men ska ses som
ett stöd i arbetsmiljöarbetet.
Artikel 22
Under året har kommunledningsförvaltningen deltagit i nätverket för våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld.
Artikel 25
Den rådande planeringsinriktningen med fokus på ökad upplevd trygghet, levande stad och
människan i centrum stödjer utvecklingen för en jämställd stad där kvinnor och män tar del av det
offentliga rummet i lika stor utsträckning. Exempel på hur jämställdheten har främjats genom årets
åtgärder är:
1. Det nyinvigda parkeringshuset Loket har utformats för hög upplevd trygghet vad gäller inre
belysning, fasadutformning med ljusinsläpp och siktförhållanden. Studier från andra städer
visar att kvinnor i högre utsträckning än män väljer bort slutna parkeringar/parkeringshus på
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grund av upplevd otrygghet.
2. I de dialogtillfällen som hållits under Trafikantveckan 2020 har det säkerställts att både
kvinnor och mäns åsikter kommit till tals och legat till grund för åtgärder för ökad trygghet i
cykelnätet.
3. Omvandlingen av den gamla genomfarten fortsätter och de delar som realiserats under året
tillser bättre möjligheter för framkomlighet till fots och med cykel, samt multi-funktionella
ytor som inbjuder till rörelse och möten. Två faktorer som av nationella och internationella
studier lyfts som viktiga för att möjliggöra ett jämställt nyttjande av det offentliga rummet
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Bilaga: Uppföljning av
indikatorer
För vissa indikatorer visas utfall vid kommentarer. Då uppföljningen sker på övergripande nivå.
Redovisningen nedan omfattar endast kommunstyrelsens förvaltningar;
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag

Utfall
kvinnor

Utfall
män

34 764

17 304

17 460

Utfall per 30 september
2020.

Invånare, antal per 1 nov

34 796

17 314

17 482

Utfallet avser 2020.

Förändring antal invånare
sedan föregående år (%)

0,6%

0,3%

0,6%

0,6%

Utfallet avser 2019.

Företagarnas
sammanfattande
omdöme om kommunen
enligt Svenskt Näringsliv

3,8

3,4

Utfallet avser 2020.

Företagarnas
helhetsbedömning av
servicen i
myndighetsutövningen
(NKI)

70

73

Utfallet avser 2019.

Kundnöjdhet avseende
lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

NKI 82

Utfallet avser 2019.

Växande och
breddat
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag,
antal

150 st

Utfallet avser 2020.

Nyregistrerade företag,
antal per 1000 invånare

4,8

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UFföretag (%)

7,2%

Företagsamhet bland
unga (%)

3,7%

5,4%

15 299

17 431

Indikatorer

Utfall

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

Invånare, antal kvartal

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, STN,
KIAB

Fler
arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande
dagbefolkning

Riket

4,9

Kommentar

Utfallet avser 2018.
10,2%

4,9%

Utfallet avser läsåret
2020/2021, andel elever
som driver UF-företag av
totalt antal elever på
gymnasieskolan.
Utfallet avser 2019 och
visar andel invånare 16-34
år som innehar Fskattsedel, är delägare i
ett aktivt handelsbolag
eller är vd eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag.

7 437

7 862

Utfallet avser 2019.
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Resultatmål/Up
pdrag
Ökad
sysselsättning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

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

52%

55,6%

42,6%

56,4%

Utfallet avser 2018.

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

61

32

29

Utfallet avser 2020.

Indikatorer

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

9,7%

8,8%

10,6%

8,8%

Utfallet avser 2018.

Arbetslöshet 16-64 år (%)

10,4%

8,8%

10,2%

10,7%

Utfallet avser december
2020.

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

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

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

Indikatorer

Kommentar

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

100

Utfallet avser 2020.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda småhus, antal

34

Utfallet avser kvartal 1-3
2020, preliminära
uppgifter.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda flerbostadshus,
antal

12

Utfallet avser kvartal 1-3
2020, preliminära
uppgifter.

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

26

Utfallet avser kvartal 1-3
2020, preliminära
uppgifter.

Invånarnas bedömning av
tryggheten i kommunen

60%

47%

76%

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

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

93%

90%

96%

Utfallet avser 2020.

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

97%

96%

98%

Utfallet avser 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Resandet med
cykel och till fots
ska öka
KS, STN

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

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

86%

89%

85%

Utfallet avser 2020, andel
som känner sig trygga på
stan eller i centrum på
dagen. Utfallet är inte helt
jämförbart med förra
mätningen 2017.

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

93%

93%

93%

Utfallet avser 2020, andel
som känner sig trygga på
stan eller i centrum på
dagen. Utfallet är inte helt
jämförbart med förra
mätningen 2017.

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

69%

Utfallet avser 2020. 13
ärenden totalt, ett mer
omfattande
saneringsärende.

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

100%

Utfallet avser 2020.

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

2 359

Utfallet avser 2020.

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

39%

Utfallet avser 2020.

Gångtrafik Lövatunneln,
antal passager

1 909

Utfallet avser antal
passager/dygn i
genomsnitt under 2020
(mätning saknas under 11
veckor).

Cykeltrafik Lövatunneln,
antal passager

608

Utfallet avser antal
passager/dygn i
genomsnitt under 2020
(mätning saknas under 17
veckor).

Andel resor med gångoch cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)

Resandet med
buss och tåg ska
öka
KS

Riket

Utfallet avser 2014.
Resvaneundersökningen
var tänkt att genomföras
vart femte år men har
skjutits upp. Eftersom
resandet minskat avsevärt
på grund av pandemin
avvaktar man nu tills
normalt resande är igång.

Resande med
stadstrafiken (buss), antal

156 174

Utfallet avser 2020.

Resande med
landsbygdstrafiken (buss),
antal

323 048

Utfallet avser 2020.

Tågstopp vid Katrineholms
Central, antal

85

Utfallet avser vardag i
september 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer
Tågstopp i rusningstid vid
Katrineholm Central, antal

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

37

Kommentar
Utfallet avser vardag i
september 2020.

Andel resor med
kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

Utfallet avser 2014.
Resvaneundersökningen
var tänkt att genomföras
vart femte år men har
skjutits upp. Eftersom
resandet minskat avsevärt
på grund av pandemin
avvaktar man nu tills
normalt resande är igång.

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

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

30 903

Utfallet avser 2020.

Säkra GCM-passager i
tätorten, andel (%)

34%

27%

Utfallet avser 2020.

Alla
katrineholmare
ska erbjudas
fiberbaserat
bredband senast
2020
KS

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

92%

84%

Utfallet avser 1 oktober
2019.

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

81%

48%

Utfallet avser 1 oktober
2019.

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

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

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

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

80%

80%

81%

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

77%

77%

80%

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

89%

90%

91%

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

67%

71%

65%

44%

38%

50%

Kommentar

Elever som tycker att
skolmåltiden är en trevlig
stund på dagen, andel (%)
Elever som rör på sig
minst 60 minuter per dag,
andel (%)
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Trygg vård & omsorg
Resultatmål/Up
pdrag

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

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

86%

87,8%

85%

87%

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

88%

88%

83%

95%

16

15

16

16

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

82%

75%

79%

84%

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

72%

73%

73%

71%

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

85%

83%

86%

84%

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

Deltagartillfällen Lyckliga
gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

5 699

2 694

2 804

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

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

7,9%

7,4%

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

16,8%

11,8%

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

Indikatorer

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

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

5%

5%

5%

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

16%

13%

17%

Invånare som röker
dagligen, andel (%)

10%

Försäljningsställen tobak
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

100%

Kommentar

7%
Utfallet avser 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

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

44%

Invånare med riskabla
alkoholvanor, andel (%)

14%

Serveringsställen alkohol
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

77%

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

13%

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

50%

38%

17%

7%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

2 694

2 804

Kommentar

14%

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

Indikatorer

Utfall

Deltagartillfällen Lyckliga
gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

5 699

Besök på Turbinen och
Perrongen, Lokstallet,
antal

52 647

Deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

2 620

1 604

1 014

Aktiva låntagare
Katrineholms bibliotek,
antal

17 729

5 587

3 908

Besök i Konsthallen, antal

11 036
20

27

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år
Besök i simhallen, antal
Besök i Duveholmshallen,
antal

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

24

Riket

27

Kommentar

59 900
0

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

109

Andel deltagartillfällen för
barn och unga (inkl
lovverksamhet) som andel
av totalt antal
deltagartillfällen inom
kulturförvaltningens
programverksamhet (%)

71%

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

80%
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Resultatmål/Up
pdrag
Jämställda kulturoch
fritidsverksamhet
er
KS, BIN, KULN,
STN, VON

Indikatorer

Utfall

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

29%

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

39%

Könsfördelning aktiva
låntagare biblioteket,
andel pojkar/män (%)

36%

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Könsfördelning
deltagartillfällen 7-20 år
idrottsföreningar med
LOK-stöd, andel
flickor/kvinnor (%)

37,2%

37,4%

Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Riket

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

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

22%

Utfallet avser 2020.

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

-8%

Utfallet avser 2019.

Ökad
solelproduktion
KS, BMN, KFAB,
KIAB

Installerad effekt för
solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

5,56
MW

Utfallet avser 2019.

KFAB/KIAB:s totala
solelproduktion, (kWh)

180 446
kWh

Utfallet avser 2020.

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

Fosforhalt i Näsnaren,
(mikrogram/liter)

210

Utfallet avser 2019.
Mätningar genomfördes
inte av Nyköpingsåarnas
vattenvårdsförbund under
2020.

Hushåll vars bristfälliga
avlopp åtgärdats, antal

158

Utfallet avser 2020.

Nedskräpningen
ska minska

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

Hållbar miljö

4,9 st

Utfallet avser maj 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag
KS, BIN, BMN, STN,
KFAB, KIAB, KVAAB

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

Indikatorer

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Nöjdhet besök vid
återvinningscentral, andel
(%)

86%

88%

Utfallet avser 2019.

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral, andel
(%)

71%

76%

Utfallet avser 2019.

Areal reservat och
biotopskydd, (ha)

820 ha

Kommentar

Utfall per 31 december
2019.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål/Up
pdrag
Säkrad
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

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

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

Kommunens
tillgänglighet för
invånarna ska
öka

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal

Utfall perioden 2019-12-01
- 2020-11-30 var för KLF 2
personer och för SBF 2
personer.

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

Utfall per 2020-11-30 för
KLF 97,4% och för SBF
98%.

Månadsanställda som är
65 år eller äldre, antal

Utfall per 2020-11-30 för
KLF 1 och för SBF 3
månadsanställda.

Hållbart
medarbetarengagemang,
HME totalt

Utfallet 2020 var för KLF
4,4 och för SBF 4,1.

HME delindex ledarskap

Utfallet 2020 var för KLF
4,5 och för SBF 4,3.

HME delindex motivation

Utfallet 2020 var för KLF
4,3 och för SBF 4,1.

HME delindex styrning

Utfallet 2020 var för KLF
4,2 och för SBF 3,9.

Sjukfrånvaro
tillsvidareanställda (%)

Utfall perioden 2019-12-01
- 2020-11-30 var för KLF
3,1% (kv 3,5%, män 1,6%)
och för SBF 7,7% (kv
10,8%, män 4,5%).

Sjukfrånvaro totalt (%)

Utfall perioden 2019-12-01
- 2020-11-30 var för KLF
2,9% (kv 3,3%, män 1,6%)
och för SBF 7,7% (kv
10,8%, män 4,4%).

Andel av totala
sjukfrånvaron som avser
frånvaro under en
sammanhängande period
av 60 dagar eller mer (%)

Utfall perioden 2019-12-01
- 2020-11-30 var för KLF
26% (kv 28%, män 0%) och
för SBF 43% (kv 46%, män
35%).

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

74%

87%

Utfallet avser 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Indikatorer

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

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

70%

56%

Utfallet avser 2020.

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng (%)

85%

84%

Utfallet avser 2020.

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

67%

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

Kommentar

Utfallet avser 2020.

11 836

Utfallet avser 2020,
ärenden som hanterats
via kommunens etjänstportal. E-tjänster
som hanteras i andra
system, t.ex. felanmälan,
ingår ej.

Besökare som har tillgång
till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

447

Utfallet avser 2020 och
visar antal utlämnade
taggar för MerÖppet.

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

5 043

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

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

6,8%

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

2,3%

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

Förändring
nettokostnader (%)

-3,2%

Utfallet avser jan-aug
2020.

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

5,6%

Utfallet avser jan-aug
2020.

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

99%

Avskrivningar ska
under
mandatperioden

Avskrivningar som andel
av driftbudget, (%)

3,3%

Soliditet kommun, (%)

53%

1 777

3 266

Utfallet avser helår 2020.
Totalt 5043 ärenden, varav
498 konsumentärenden.

Ökad digital
delaktighet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON
Ökad effektivitet
genom nya
samverkansform
er internt och
externt
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR
Utfallet avser jan-aug
2020.

1,9%

100%

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser jan-aug
2020.
46%

Utfallet avser 2019.
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Resultatmål/Up
pdrag
inte överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Indikatorer

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommun, (%)

17%

19%

Utfallet avser 2019.

Soliditet kommunkoncern,
(%)

25%

35%

Utfallet avser 2019.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommunkoncern, (%)

11%

18%

Utfallet avser 2019.

80 926
kr/inv

76 506
kr/inv

Utfallet avser 2019.

Skulder totalt
kommunkoncern, kr/inv

Kommentar
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-15

Nämndadministration

KS/2019:79 - 000

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och
effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till
att utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter
och på så sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om internkontrollplanen för det egna
ansvarsområdet under åren 2019-2020. Den gjorda uppföljningen visar på att den interna
kontrollen i huvudsak fungerar, men det finns dock ett antal brister vilka kommer att följas
upp under 2021.
Under 2020 har ett utvecklingsarbete skett vilket har fokuserat på främst mallen till
internkontrollrapporten. Bland annat har mallen tillgänglighetsanpassats via Stratsys, men
den har även reviderats på så vis att det har lagts till två fält, ett med uppgifter om
kontrollansvarig och ett fält där en kommentar/motivering till den riskvärdering som gjorts
till respektive kontrollmoment skrivits in.
Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna kontrollen i kommunen kommer att
fortsätta även under år 2021.

Ärendets handlingar
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Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
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Sammanfattning
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och
effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att
utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så
sätt minska riskerna för fel.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp
kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen rapportera resultatet
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet
under åren 2019-2020. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som
dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.
Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men det finns
dock ett antal brister. Det är viktigt att dessa brister åtgärdas och följs upp i enlighet med det sätt
som anges i rapporten.
Under 2019 och 2020 har ett utvecklingsarbete skett vilket har fokuserat på främst
internkontrollrapporten. Bland annat har mallen för rapporteringen reviderats då det har lagts till
två fält, ett med uppgifter om kontrollansvarig och ett fält där en kommentar/motivering till den
riskvärdering som gjorts till respektive kontrollmoment skrivits in.
Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna kontrollen i kommunen kommer att
fortsätta även under år 2021.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Rätt lön
Kontrollmoment: Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp
Riskvärdering
Möjlig och kännbar=9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-21
Resultat: Inga felaktiga löner upptäcktes.

Kontrollområde: Avslutade anställningar
Kontrollmoment: Att lön ej utbetalas när anställd slutat
Riskvärdering
Möjlig och Kännbar=9
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-17
Resultat: Inga felaktiga utbetalningar.

Kontrollområde: Arbetsmiljö
Kontrollmoment: Aktuell handlingsplan finns

Kontrollområde: Jämställdhet
Kontrollmoment: Aktuell plan finns
Åtgärder
Revidering av plan.

Startdatum

Slutdatum

2019-01-01

2020-02-29
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Kontrollområde: Korrekta uppgifter i WinLas, systemstöd
Kontrollmoment: Att korrekta uppgifter finns i WinLas

Kontrollområde: Handlingsplan rehabilitering
Kontrollmoment: Aktuell handlingsplan finns

Kontrollområde: Informationssäkerhetspolicy
Kontrollmoment: Dokument är aktuella och tillgängliga
Riskvärdering
Mindre sannolik
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-27
Resultat: Ny policy framtagen, är just nu ute på en remissrunda inför beslut i KF. Detta har försenats
kraftigt av Coronapandemin

Kontrollmoment: Dokument efterlevs
Riskvärdering
Möjlig

Kontrollområde: IT-strategi
Kontrollmoment: Dokumentet är aktuellt och tillgängligt
Riskvärdering
Mindre sannolik
Kontrollmoment: Dokument efterlevs
Riskvärdering
Möjlig
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-27
Resultat: Befintligt strategis är till största delen aktuell. En ny strategi är under framtagning för att
även innehålla digitaliseringsstrategi.
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Kontrollområde: Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av
IT-system samt utrustning. (Delegationsordning för KS 53/2009)
Kontrollmoment: Inköp kanaliseras via It-kontoret
Riskvärdering
Sannolik
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-27
Resultat: Vissa förvaltningar kanaliserar sin IT-inköp via Digitaliseringsavdelningen medan andra inte
gör det. Tror att kunskapen om att det ska kanaliserar via Digitaliseringsavdelningen är låg.
Att inköpen inte kanaliseras är inte bra, vi får en spretig IT-miljö med stora risker för störningar.

Kontrollområde: Inventariehantering
Kontrollmoment: Rutiner finns dokumenterat, är spridd på IT-kontoret och efterlevs
Riskvärdering
Mindre sannolik
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-27
Resultat: Finns stora avvikelser då inte alla inköp går via Digitaliseringsavdelningen och vår externa
partner.

Kontrollområde: Behörighet till verksamhetssystem
Kontrollmoment: Aktualitet och behörighet
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-27
Resultat: Behörighet i verksamhetssystem ska hanteras av respektive systemförvaltare i de olika
förvaltningarna. Kommunledningsförvaltningen uppmanar kontinuerligt systemförvaltarna att
uppdatera behörigheter och ser vissa brister framförallt i systematiken då
systemförvaltningsmodellen inte efterlevs. System som kommunledningsförvaltningen ansvarar för
är korrekta.
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Kontrollområde: Kontanthantering
Kontrollmoment: Handkassor - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-31
Resultat: Kontrollen av handkassor ligger ute hos förvaltningarna då vi inte längre har hand om
handkassorna på central nivå.
Kontrollmoment: Kontantkassor - att rutiner för kassahantering följs
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-31
Resultat: Granskningen sker så fort en kassarapport inkommer till ekonomikontoret. Uppfylls inte
kraven på rapporten skickas den tillbaka för komplettering av personen som skapat den. Därför
finns rätt underlag till samtliga rapporter stickprovet är gjort på.

Kontrollområde: Investeringar
Kontrollmoment: Att riktlinjer för investeringar följs
Riskvärdering
Kännbar
Kommentar
2020-12-31
Resultat: Investeringar som ej följer redovisningskraven/regler läggs om i dialog med ekonom på
förvaltning.
Kontrollresultat
Efter kontroll av tre slumpmässigt utvalda investeringar och genomgång av gällande riktlinjer för
investeringar kan konstateras att dessa följs.
Ref dok: Riktlinjer vid investeringar i Katrineholms kommun Våren 2011. Riktlinjer vid investeringar Investeringsbedömning 2016-05-20.
Åtgärder
Revidering av regler riktlinjer för investering

Startdatum

Slutdatum

2016-09-05

2021-06-30

Kommentar
Regler för investeringar, eller investeringsprocessen, tas fram i samarbete med KFAB.
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Kontrollområde: Behörighet i system
Kontrollmoment: Kontroll att personer som slutar är avslutade i Raindance
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll:20200122
Resultat: Kontroll sker under året i samband med avslut av tjänst. Förhoppningsvis kommer
hanteringen bli, efter en kommande uppdatering av ekonomisystemet.

Kontrollområde: Avtalstrohet
Kontrollmoment: Har inköp gjorts hos rätt leverantör. Stickprov på varugrupp
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll: 20210122
Resultat: Under året har avtalstroheten förbättrats. Avtalstroheten har ökat från år 2019 till år 2020
med 84 till 87 procent. Vilket får ses som ett mycket bra resultat
Kontrollresultat
Förbättrad avtalstrohet

Kontrollområde: Inköp
Kontrollmoment: Kontroll att LOU följs, sker direktupphandling vid rätt tillfällen
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll: 20200122
Resultat: Stickprov har skett under året och eventuella felaktigheter som har hittats har rättats till.
Kontrollresultat
Godtagbart
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Kontrollområde: Verifikationer
Kontrollmoment: Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll:20201222
Resultat: Kontroll sker i samband med utanordning. Utanordningar som saknar underlag returneras
för komplettering.
Kontrollresultat
Bra

Kontrollområde: Momsregler
Kontrollmoment: Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-25
Resultat: Månadsvis stickkontroll är utförd löpande under året. Generellt god efterlevnad.
Kontrollresultat
Bra
Kontrollmoment: Att återsökning av moms sker enligt gällande regler för särskild
momskompensation
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll: 20210122
Resultat: Månadsvis kontroll har skett under året. Ett utvecklingsområde för år 2021 är att
tillexempel införa mallar i ekonomisystemet för att minska den administrativa återsökningen som
sker i efterhand.

Kontrollresultat
Bra
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Kontrollområde: Attest
Kontrollmoment: Attest utanordningar - attest sker av behöriga personer. Två personer i
förening
Riskvärdering
Medel
Kommentar
Datum för kontroll:20201222
Resultat: Kontroll sker i samband med utanordning, kontrollen görs av två personer.

Kontrollområde: Balanskonton
Kontrollmoment: Kontroll att balanskonton är avstämda
Riskvärdering
Låg
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-31
Resultat: Avstämning av balanskonton ska ske månadsvis och listan ska då fyllas i när avstämningen
är klar. Ser OK ut enligt granskningen.
Kontrollresultat
Godtagbart

Kontrollområde: Placeringar
Kontrollmoment: Kontroll att finanspolicyn följs
Riskvärdering
Låg
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-09-21
Resultat: Placeringar sker av förvaltare, med finanspolicy som grund. Avvikelser kan ej hittas
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Kontrollområde: Exploateringar
Kontrollmoment: Att riktlinjer för exploateringar följs
Riskvärdering
Kännbar
Kommentar
2020-12-31
Rutiner för investering kommer att ersättas med nya regler för investering, eller investeringsprocessen. Tas
fram i samarbete med KFAB.
Rutiner för exploateringar är framtagna. Nästa steg är att budgetera och redovisa enligt nya
redovisningsregler för exploatering.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Uppdatera rutiner för investeringar

2020-02-04

2020-06-30

Uppdatering av rutiner för exploatering

2019-02-18

2019-12-31

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Kontroll av brandskydd/skyddsrond genomfördes på Gröna Kulle den 10
december. Genomförs en gång per år. Brister åtgärdas innan årsskiftet.

2020-12-10

2020-12-31

Kontrollområde: Kontroll av brandskydd
Kontrollmoment: Enligt checklista SBA
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-10
Resultat:

Kontrollområde: Sekretess i LEX
Kontrollmoment: Kontroll av åtkomst av sekretessbelagda handlingar och ärenden.
Riskvärdering
Hög då sekretessbelagda uppgifter kan spridas
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-02
Resultat: Endast handläggare på sekretessmarkerat ärende och handling kan läsa
ärendet/handlingen.
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Kontrollområde: E-post, utskick till flera
Kontrollmoment: Kontroll av korrekta e-postadresser förtroendevalda (ej privata adresser
ska framgå i massutskick)
Riskvärdering
Medel (känsliga personuppgifter)
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-07
Resultat: Inga privata e-postadresser fanns med i massutskick till kommunfullmäktiges ledamöter.
Tidigare skickade mail har raderats från mailkorgen utifrån GDPR.
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-15

Nämndadministration

KS/2021:51 - 000

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan 2021 för
kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde,
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2021
upprättat en internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år samt
kartläggning av tillkommande presumtiva riskområden.
Den sammantagna bedömningen är att ett omfattande arbete lagts ned inom de båda
förvaltningarna för att identifiera och värdera potentiella riskområden. Det har funnits en
ambition att, utöver ekonomiska och administrativa kontrollområden, också identifiera mer
verksamhetsrelaterade kontrollområden.
Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förvandling och
utveckling. Detta i takt med att nya områden, som kräver tillsyn och kontroll, tillkommer
samt att metodiken för att utveckla och förfina kontrollerna fortskrider. Arbetet med att
förbättra den interna kontrollen kommer att fortsätta även under 2021.

Ärendets handlingar
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Sammanfattning
De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde,
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2021 upprättat en
internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år samt kartläggning av
tillkommande presumtiva riskområden.
Den sammantagna bedömningen är att ett omfattande arbete lagts ned inom de båda
förvaltningarna för att identifiera och värdera potentiella riskområden. Det har funnits en ambition
att, utöver ekonomiska och administrativa kontrollområden, också identifiera mer
verksamhetsrelaterade kontrollområden.
Den interna kontrollen är ett område som befinner sig under kontinuerlig förvandling och
utveckling. Detta i takt med att nya områden, som kräver tillsyn och kontroll, tillkommer samt att
metodiken för att utveckla och förfina kontrollerna fortskrider. Arbetet med att förbättra den
interna kontrollen kommer att fortsätta även under 2021.
Internkontrollplanen för kommunstyrelsens ansvarsområde följer kommunens reglemente för
internkontroll. Likaså har revisionsrapporter och liknande i tillämpbara delar legat till grund för
internkontrollplanen. Under 2021 kan tre övergripande utvecklingsområden identifieras och vara
föremål för fortsatt arbete:
1. Risk- och väsentlighetsanalys
2. Verksamhetsmässiga kontrollområden
3. Kontinuiteten mellan genomförda kontroller (internkontrollrapport) och planerade
kontroller (internkontrollplan)
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av internkontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:







Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
Värdering av risker
Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport)
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter
behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska
vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Kartläggning av
kontrollområden,
kontrollmoment och
riskvärdering
Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden.
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den
interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig
via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte
tas med i internkontrollplanen.
I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.
Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet
avses konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Riskvärdering av kontrollmoment
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Internkontrollplan
Område

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Riskvärdering

Frekvens

Ansvarig

Rätt lön

Rätt lön
utbetalas till rätt
person med rätt
belopp

Stickprov för personer
med avvikande belopp.
Rätt lön enligt avtal

Möjlig och
kännbar=9

2 gånger per
år

Lönechef

Avslutade
anställningar

Att lön ej
utbetalas när
anställd slutat

Stickprov på avslutade
anställningar under
kontrollperiod, jan-juni
och juli-dec.

Möjlig och
Kännbar=9

2 gånger per
år

Lönechef

Arbetsmiljö

Aktuell
handlingsplan
finns

Avstämning Adato

Per kvartal.

Arbetsmiljökonsult
arbetsmiljö

Jämställdhet

Aktuell plan finns

Arbetsmiljökonsult
jämställdhet

Korrekta
uppgifter i
WinLas,
systemstöd

Att korrekta
uppgifter finns i
WinLas

Förhandlare WinLas

Handlingsplan
rehabilitering

Aktuell
handlingsplan
finns

Arbetsmiljökonsult
rehabilitering

Dokument är
aktuella och
tillgängliga

Årvis genomgång

Mindre
sannolik

Årsvis

ITsäkerhetssamordnare

Dokument
efterlevs

Stickkontroll via våra
användare

Möjlig

Kvartalsvis

ITsäkerhetssamordnare

Dokumentet är
aktuellt och
tillgängligt

Årsvis genomgång

Mindre
sannolik

Årsvis

Digitaliseringschef

Dokument
efterlevs

Stickprov i
verksamheterna

Möjlig

Kvartalsvis

ITsäkerhetssamordnare

Inköp kanaliseras
via It-kontoret

Stickkontroll i
inköpsprocessen

Sannolik

Kvartalsvis

Digitaliseringschef

Inventariehantering

Rutiner finns
dokumenterat, är
spridd på ITkontoret och
efterlevs

Årlig genomgång av
register

Mindre
sannolik

Årsvis

Digitaliseringschef

Behörighet till
verksamhetssystem

Aktualitet och
behörighet

Investeringar

Att riktlinjer för
investeringar
följs

Informationssäkerhetspolicy

IT-strategi

Avveckling,
uppgradering,
utökning och
implementering
av IT-system
samt utrustning.

(Delegationsordnin
g för KS 53/2009)

Systemförvaltare

Stickprov

Kännbar

1 ggr/år

Redovisningsekonom
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Område

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Riskvärdering

Frekvens

Ansvarig

Ekonomisystem

Kontroll att
användare är
avslutade i
ekonomisystemet

Stickprov

Möjlig och
kännbar = 9

Kontinuerligt

Systemförvaltare
Ekonomikontoret

Avtalstrohet

Kontrollera att
inköp som
kommunen gör
sker hos rätt
leverantörer.
(Fokusområde
hantverksavtal)

Rapport från
ekonomisystem tas fram
av systemadministratör
och som granskas av
upphandlare.

Sannolik,
kännbar=12

Kontinuerligt

Ekonomikontoret

Inköp

Kontroll att LOU
följs

Stickprov, efter varje
kvartalsrapport.

Sannolik och
kännbar =12

4 gånger per
år

Upphandlare

Moms vid
billeasing,
kontroll att
momsreglerna
följs

Stickprov

Möjlig och
kännbar = 9

3 gånger per
år

Ekonomiadministratör

Att återsökning
av moms sker
enligt gällande
regler för särskild
momskompensation

Genomgång av
momsredovisningar

Möjlig och
kännbar = 9

Kontinuerligt

Ekonomiadministratör

Exploateringar

Att riktlinjer för
exploateringar
följs

Stickprov

Möjlig och
kännbar = 9

3 ggr/år

Redovisningsekonom

Kontroll av
brandskydd

Enligt checklista
SBA

Skyddsrond

1 ggr/år

Säkerhetschef

Aktuella och
relevanta
styrdokument

Styrdokuments
giltighet

Inventera och
sammanställa samtliga
styrdokument för att se
att alla styrdokument
har aktuellt
giltighetsdatum

3x3=9
Möjlig x
Kännbar= Risk
som kräver
åtgärd

Löpande

Nämndadministrativ
chef

Behörighet i
system

Kontroll att
användare är
avslutade i
banksystem

Komplett. Kontrollera att
användare har rätt
behörigheter.

Möjlig, allvarlig
=12

3 gånger per
år

Systemadministratör

Momsregler
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (3)

Datum

Vår beteckning

2021-02-17

Nämndadministration

KS/2020:363 - 141

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Företagsstöd med anledning av covid-19
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att, inom ramen för regeringens tillfälliga stöd
och om affärsmässiga överväganden motiverar det, sänka hyror till
företag i utsatta branscher som hyr lokaler av Katrineholms kommun.
Gäller under förutsättning att regeringen fattar beslut om tillfälliga
hyresrabatter.
2. Beslut om sänkt hyra delegeras till kommundirektör Sari Eriksson.
3. Kommunens näringslivsavdelningen ges i uppdrag att stötta företag i
kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även
hyresrabatten för vissa utsatta branscher.
4. Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt
bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt
tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.
5. Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda
anläggningar för företag till och med 30 april 2021.
6. Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom
skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt
bidra till att stärka företagens likviditet till och med 30 april 2021.
7. Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina
uteserveringar omedelbart (om Polismyndigheten beviljar ansökan) till
och med 30 september 2021.
8. Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar till och
med 30 september 2021.
9. Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på
gatan till och med 30 september 2021.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner föreligger behov av att
fortsatt stödja näringslivet i kommunen.
Regeringen har föreslagit att en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher införs
för perioden 1 januari 2021 till den 31 mars 2021, likande den hyresrabatt som fanns under
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våren 2020. För perioden januari-mars 2021 förstärks stödet så att kompensation ges med
50 procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran.
Under våren var den tillfälliga rabatten 25 procent.
Hyresrabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ges upp till 50% av den ursprungliga
hyran under förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga hyresrabatten.
Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.
För att värna det lokala näringslivet har kommunkoncernen, beslutat eller kommer att
besluta om följande åtgärder:


Hyresrabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ges upp till 50% av
den ursprungliga hyran under förutsättning att regeringen fattar beslut
om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer
Regeringens krav.



Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för
företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt
bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya
tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.



Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda
och av KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar för företag till och med
30 april 2021.



Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom
skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt
bidra till att stärka företagens likviditet.



Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina
uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).



Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.



Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på
gatan.



Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.



Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar
hänsyn till företagens situation.



Restauranger ges möjlighet att återgå till normala öppettider. Det betyder
att restauranger kan ha normala öppettider men att alkohol, för
närvarande, inte får serveras efter kl 20.

Kommunstyrelsen fattar beslut om ovanstående åtgärder som berör ekonomiskt stöd i
form av bland annat hyressänkning och betalningsanstånd samt markupplåtelse för
uteserveringar. Specifika åtgärder inom bolag och andra verksamhetsområden beslutas av
respektive bolag/nämnd.

Kommunledningsförvaltningen

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Yttrande över remiss - Samlad uppföljande granskning av
tidigare granskningar
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till revisorerna samt att
i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en samlad
uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare
granskningar med syftet att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit
tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i
genomförda granskningar.
Uppföljningen gäller granskningarna:


Kompetensförsörjning - uppföljande granskning (2016)



Personaltäthet - uppföljande granskning (2015)



Placering av barn och unga i HVB-hem (2016)



Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter
och dataintrång, (2017)

Efter genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att kommunstyrelsen och
nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Uppföljningen har översänts till personalavdelningen, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden samt digitaliseringsavdelningen för yttrande. Yttrandena har sammanställts
i ett förslag till yttrande.
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Ärendets handlingar


Förslag till yttrande över remiss - Samlad uppföljande granskning av tidigare
granskningar



Revisionsrapport – Samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar, 2020-12-10
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Utredare
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Yttrande - Samlad uppföljande granskning av tidigare
granskningar
Nedan sammanställs de inkomna yttrandena gällande Samlad uppföljande granskning av
tidigare granskningar.

Inkomna yttranden
Personalavdelningen
Kompetensförsörjning är prioriterat för hela kommunorganisationen.
Kommunorganisationen har en god kännedom om både kommande och rådande behov
samt brister. Utifrån det pågår en rad insatser för att möta framtida behov som
digitalisering, förändring av innehåll i tjänster, förändring av arbetssätt, intern och extern
vidareutbildning etc. Analys med tydligare och kommungemensamma strategier är ett
arbete som ständigt utvecklas i samarbete mellan HR och kommunens förvaltningar. Det
reviderade personalpolitiska programmet ger inte bara en tydligare bild om vad som
förväntas, utan också hur och på vilket sätt. Programmet ger också stöd för analys och
uppföljning.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-01-28 § 8
1. Vård- och omsorgsnämnden ser inte behovet av att ytterligare protokollföra risk- och
konsekvensanalyser kring personalförändringar, då de redovisas skriftligt och muntligt
inför och under nämndsammanträdena. De protokollförs sedan övergripande under
punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens Kvalitetsberättelse belyses riskoch konsekvensanalyser utförda under året.
2. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande och översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
När de gäller de övriga delarna av skrivelsen har förvaltningen inga synpunkter. Vård- och
omsorgsförvaltningen deltar i framtagandet av kompetensförsörjningsplan. För området
kompetensförsörjning kan tilläggas att vård- och omsorgsförvaltningen under 2020 tagit
fram och arbetar med digitala introduktions- och utbildningspaket för nyanställd och
befintlig personal, samt deltar i arbetet med att ta fram tester som bland annat rör
språkkunskaper inför anställning. Dessa tester skall införas under 2021.
Den andra rekommendationen utifrån granskningen av personaltäthet
”Resultaten av riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa
utfall i förhållande till uppsatta målnivåer, bör presenteras i sammanfattad form på
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nämndssammanträden, såväl skriftligt som muntligt, och protokollföras.” – PwC:s
ursprungliga granskning
Den andra rekommendationen rör risk- och konsekvensanalyser gällande förändringar i
personaltäthet, och hur dessa redovisas för nämnden. Förvaltningschef och
nämndordförande har i juni 2020 redogjort för att risk- och konsekvensanalyser genomförs
inom förvaltningen på flera olika nivåer, och hur nämnden tar del av dessa analyser. Vårdoch omsorgsförvaltningen har sedan den första granskningen 2016 strukturerat arbetet
med risk- och konsekvensanalyser. Det finns mallar och instruktioner för detta, samt för
handlingsplaner kopplade till analyserna. Utifrån uppföljningen av granskningarna verkar
det kvarstå att riskanalyserna kring personalförändringar skall protokollföras utförligare vid
nämndsammanträden. I dagsläget protokollförs de övergripande, under punkten
verksamhetsinformation, men det finns ingen skriftlig sammanfattning om resultaten
specifikt från risk- och konsekvensanalysen.
Vård- och omsorgsförvaltningen ifrågasätter behovet av att ytterligare specifikt
protokollföra risk- och konsekvensanalyser. De redovisas skriftligt och muntligt inför och
under nämndsammanträdena. De, samt handlingsplanerna, protokollförs sedan
övergripande under punkten verksamhetsinformation. Även i förvaltningens
Kvalitetsberättelse belyses risk- och konsekvensanalyser övergripande.
Pågående och fortsatt arbete med risk- och konsekvensanalys
Förvaltningen kommer i vilket fall att fortsatt utveckla arbetet med skriftliga risk- och
konsekvensanalyser. Det har under 2020 genomförts ett antal sådana på olika nivåer.
Exempelvis i hanteringen av Covid 19-pandemin, kring smittskydd och säker
läkemedelshantering inför flytten av brukare till det nyöppnade äldreboendet Dufvegården,
samt i samband med omstrukturering av chefsområden på verksamhetsområdet
Funktionsstöd. Vid behov har resurser från förvaltningskontoret deltagit i framtagandet.
Ingen av dessa analyser har dock varit kopplad till förändringar i personaltäthet.
Det övriga kvalitetsarbetet har under de senaste två åren till stor del har fokuserat på
avvikelsehantering och egenkontroll. I slutet av 2020 har förvaltningsledningen gett i
uppdrag till utredare att se över tidigare nämnda mallar för risk- och konsekvensanalys,
samt att vid behov uppdatera dem. Förvaltningskontoret tillsammans med Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) har beslutat att risk- och konsekvensanalys samt
handlingsplaner skall lyftas fram ytterligare under 2021. Detta sker till exempel som
temaområde vid det årliga Summeringsmötet för kvalitetsarbete i februari 2021, där alla
chefer och medarbetare med speciella uppdrag inom kvalitetsarbete skall delta.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade 2021-01-26 § 7 att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och
sänder det till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Socialnämndens yttrande
Socialförvaltningens samlade bedömning av den uppföljande granskningen är att samtliga
utvecklingsområden som följts upp och kvarstår är kända av verksamheten. Delvis utifrån
de konstaterade bristerna har förvaltningen ny organisation från 1 januari 2021. En del av
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förändringen är att ett särskilt placeringsteam, som leds av verksamhetsledare, har skapats.
Detta team har fått i uppdrag att höja kvalitén och uppföljning kring förvaltningens samtliga
placeringar såväl barn som vuxna. Teamet kommer även ansvara för upphandling inom och
utanför ramavtal samt att ta fram och revidera riktlinjer och rutiner.
Förvaltningen har under 2020 uppmärksammat en rad kvalitetsbrister såsom avsaknad av
struktur för uppföljning och vem som ansvarar för vad. Med anledning av detta så
påbörjades ett arbete under 2020 med framtagande av ett nytt kvalitetsledningssystem. De
brister som nämns är självklara i ett sådant system. Planen är att detta ska vara färdigt
under 2021. En översyn är påbörjad kring statistik, nyckeltal, indikatorer, interkontrollplan
samt jämförelser med andra liknande kommuner för att kunna styra och leda arbetet på ett
tydligare sätt.

Digitaliseringsavdelningen
Rekommendation 1
Att genomföra en årlig uppföljning av interna och externa hot är i dagsläget inte möjligt då
hotbilden förändras på daglig basis utifrån den snabba teknikutveckling som råder. Vi
identifierar och analyserar hotbilderna på daglig basis i vårt operationella arbete. Varje
månad sker en avstämning med vår externa leverantör kring eventuella incidenter och
hotbilder mot Katrineholms kommun. En avstämning mot kommunens förvaltningar sker
också på månadsbasis.
Rekommendation 3
En policy för att regelbundet följa upp konton med kritisk behörighet som innehas av vår
externa leverantör kommer att tas fram under våren 2021 och vara färdig till 31/8-2021.
Rekommendation 4
Inom Katrineholms kommun finns dokumentet Systemförvaltningsmodell Katrineholms
kommun som tillsammans med Informationssäkerhetspolicyn och
Informationsäkerhetsinstruktion för förvaltning reglerar hur processen för tillägg, förändring
och borttag av behörigheter på systemnivå och applikationsnivå administreras och följs upp
av respektive förvaltning. Då en ny Informationssäkerhetspolicy förväntas antas i juni så
kommer även Systemförvaltningsmodell Katrineholms kommun samt
Informationsäkerhetsinstruktion för förvaltning att uppdateras och processen för tillägg,
förändring och borttag av behörigheter på systemnivå och applikationsnivå förtydligas.
Rekommendation 6
En formell och dokumenterad avbrottsplan finns hos IT-driftleverantören Iver som ansvarar
för driften av kommunens IT-miljö. Det bedöms som fullt tillräckligt för att på bästa sätt
återställa IT-miljön efter en incident. Vi kommer att hänvisa till denna avbrottsplan i
dokumentet Informationsäkerhetsinstruktion för förvaltning när den uppdateras utifrån den
Informationssäkerhetspolicy som förväntas att antas i juni.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare granskningar med syftet att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i
genomförda granskningar.
Uppfoljningen gäller granskningarna:
Kompetensforsörjning och personaltäthet - uppföljning
Placering av barn och unga i HVB-hem
Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

-

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen
och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister.
Lägesbeskrivning och omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt "uppföljning av vidtagna åtgärded'för respektive granskning.
Revisionsfråga

Kommentar

Har revisorernas synpunkter och förslag tillåtgärder besvarats av respektive nämnd/styrelse?

Uppfyllt

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

Hur ser lägesbilden ut för helheten av
de lämnade rekommendationerna?

-a
pwc

Nämnderna har besvarat
revisorerna inom den begärda svarstiden. Kommunstyrelsen besvarade
rapporten gällande kompetensförsörjnin gen två
veckor efter utsatt datum.

Delvis uppfyllt
6 av totalt 19 rekommendationer har åtgärdats,
dvs 32 procent.

Delvis uppfyllt
totalt 19 rekommendationerna, motsvarande 42 procent har aktiviteter eller åtgärder som
är under planerande eller
under genomförande. 5
rekommendationer har
inte åtgärdats sedan tidigare granskning och relaterad risk och rekommendation kvarstår.
B av de

o
o
o
o
o
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Inledning

å.

1.1. Bakgrund
Revisionsprocessen kan delas in iföljande delar: planering, genomforande och uppföljning. De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som
bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid for genomförande. En viktig del av revisionens arbete är att folja upp tidigare genomförda granskningar för att se om åtgårder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.
Revisorerna i Katrineholms kommun har baserat på den risk- och väsentlighetsanalys
som upprättats valt att göra uppföljningar av tidigare genomförda granskningar. I detta
uppdrag är utgångspunkten att ta ett större grepp och göra en samlad uppföljning av ett
flertal granskningar.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgårdsförslag som
lämnats i genomförda granskningar.
Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:
Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av respektive
nämnd/styrelse?
Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?
Hur ser lägesbilden ut för helheten av de lämnade rekommendationerna?

-

-

Granskningen avgränsas till uppföljning av följande granskningar:
Kompetensförsörjning och personaltäthet - uppföljning (2016)
Placering av barn och unga i HVB-hem (2016)
Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång (2017)

-

1.3.

Metod

Granskningen sker genom matchning av revisionsrapport gentemot det svar/yttrande som
styrelsen eller nämnden avlämnat för respektive revisionsrapport. Rekommendationerna
som lämnats i genomförda granskningar följs upp genom intervjuer och lägesbeskrivningar av berörda tjänstemän.

Vi har till granskningarna intervjuat: ekonomi-/personalchef (kompetensforsörjning), förvaltningschef och ordförande för vård och omsorgsnämnden (Personaltäthet), socialchef,
avdelningschef och enhetschef socialförvaltningen (Placering av barn och unga i HVBhem) samt digitaliseringschef (Övergripande säkerhetsgranskning)
Rapporten är faktaavstämd med de intervjuade
Baserat på resultat graderas respel(ive rekommendation med en status enligt följande
modell:

wc
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m

lol

Rekommendationen har inte åtgärdats sedan tidigare granskning, vilket medför att
relaterad risk och rekommendation kvarstår.

tCI

I

Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår risken då åtgärderna ännu inte är på plats.

tot

Atgärder och aktiviteter för att begränsa risken har implementerats och underlag
har granskats, vilket säkerställer operativ effektivitet i kontrollen.

aJ

lol
trlj

I de tidigare genomförda granskningarna har det totalt lämnats 19 rekommendationer
Samtliga rekommendationer har följts upp.

Revisionsrapport

pwc

Antal uppföljda rekommendationer

Kompetensförsörjning - uppföljn ing

5

5

Personaltäthet - uppföljning

3

3

Placering av barn och unga i HVB-hem

4

4

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och
dataintrång

7

7

19

19

Totalt antal rekommendationer:

}

Antallämnade
rekommendationer
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z" Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Kompetensförsörjning

- uppföljning

2016 gjorde PwC en uppföljande granskning av två tidigare granskningar: kompetensförsörjning (2014) och personaltäthet (2015), på uppdrag av revisorerna. Det här avsnittet
handlar om uppfoljningen av kompetensförsörjning. Den uppföljande granskningen kring
kompetensforsörjningen syftade till att se vilka åtgärder som vidtagits utifrån revisionsfrågan:

-

Vilka åtgärder har kommunstyrelsen initierat, med anledning av synpunkterna i
den tidigare granskningsrappoden, för att bedriva ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete i syfte att säkra behov av personal och kompetens?

2.1.1.

Revisorernas rekommendationer

Efter den uppföljande granskningen lämnades nedanstående rekommendationer för arbetet med kom petensförsörjningen :

-

Ge förbättrat stöd till chefer vid deras arbete med personal och kompetensförsörjningen på kort och längre sikt genom att utforma kommunövergripande analyser/scenarier som stöd för bedömning av framtida behov av kompetenser och
personal med hjälp av prognoser, planer, demografisk utveckling etc.

-

Fortsätt genomförandeprocessen enligt den framtagna strategin genom att kompetensplaner tas fram enligt en enhetlig struktur för samtliga förvaltningar.

-

Säkerställ att kompetensutvecklingsplaner på individnivå utformas för all tillsvidareanställd personal.

-

Förvaltningarnas kompetensforsörjningsplaner på kort och längre sikt aggregeras
till en för kommunen övergripande kompetensförsörjningsplan med tillhörande
handlingsplan för framtida komptensförsörjningsutmaningar.

-

Viktiga frågor, enligt den beslutade komptensförsörjningsstrategin, är hur organisationen kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och aweckla medarbetare genom ett medvetet, kontrollerat, uppföljande och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Följ upp effekter av vidtagna åtgärder i syfte att förbättra metoderna.

Revisorerna översände den 14 juni 2016 ett missiv till kommunstyrelsen. I missivet konstaterades att kom m u nstyrelsens kom petensförsörj n n gsarbete fortfa rande i nte var
ändamålsenligt. Revisorerna önskade svar på de synpunkter som framgick i rapporten
senast 30 november 2016.
i

2.1.2.

Nämndens/styrelsensyttrande

Kommunstyrelsen svarade på revisionsrapporten gällande kompetensförsörjningen den
14 december 2016, dvs två veckor efter den begärda svarstiden. I yttrandet framgår att
det under året vidtagits flera åtgärder för att förbättra arbetet med planering av kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Svaret är på totalt två sidor och innehåller information om planeringen. Bl.a. framgår att kommunens ledningsgrupp tagit beslutet
att samtliga förvaltningar ska ha färdiga komptensförsörjningsplaner senast sista december 2016. Planerna ska innehålla prognoser och handlingsplaner på framtida behov och
vad som behöver göras för att nå dit. I februari 2017 ska kommunens övergripande plan
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vara färdigställd. En prioriterad insats för att öka kommunens attraktionskraft är att införa
heltid som norm samt minska sjuktalen. Under 2017 görs även en extra satsning på kompetensförsörjning och generationsväxling där det avsätts 14 mnkr 2017 där förvaltningarna ges möjlighet att söka medelfrån personalavdelningen för att arbeta proaktivt med
kompetensforsörjning och generationsväxling. Personalutskottet har fått i uppdrag att under 2017 tatram riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i
samverkan med kommunledningsforvaltningen. lnför 2017 ska statistik och prognoser
förbättras samt struktur och innehåll i uppföljningsmallarna fortydligas.

2.1.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder kompetensförsörjning

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med

berörd tjänsteman samt genom dokumentgranskning.

Status juni2O20:
Den första rekommendationen handlade om att ta fram kommunövergripande analyser/scenarier for att ge ett förbättrat stöd till cheferna vid deras arbete med personal och
kompetensförsörjningen på kort och längre sikt. Detta har inte genomförts enligt intervjuer. Däremot har stödet förstärkts genom ett forändrat arbetssätt från HR där respektive
chef har en kontaktperson. Aterkoppling visar generellt att cheferna upplever ett bättre
stöd idag. Utbildningen till chefer har även stärkts, med både fler utbildningar och större
regelbundenhet. Flertalet har varit fullbelagda. Det finns ett årligt återkommande ledarskapsprogram för chefer som omfattar två tillfällen med fem dagar på internat utifrån "behålla och utveckla". I september 2A20 startar ett traineeprogram för blivande ledare. Det
finns även ett digitalt utbildningspaket för chefer som innehåller ett kontrollpaket (med
frågor de ska besvara) efteråt. Det bjuds även in till träffar med högskolestudenter i ett sk.
Studentevent för aft visa Katrineholms kommun som arbetsgivare och vilka möjligheter
som finns att jobba i kommunen. Kommunen närvarar även på universitet och högskolor
vid yrkesinformationsträffar. Det har även startats upp insatser for vidareutbildning för att
möta nuvarande och framtida behov inom forskola samt vård- och omsorg. Det har genomförts långsiktiga finansiella analyser där man in framtiden önskar att koppla på personal/kompetens. Sedan 2017 har friskvårdsbidrag införts och det finns hälsoinspiratörer på
varje arbetsplats, mindre arbetsplatser delar hälsoinspiratörer). lntroduktionen ses som ett
ständigt forbättringsområde, det ses över och följs upp med regelbundenhet i syfte att
bättre möta de nya medarbetarna.
Samtliga förvaltningar ska årligen ta fram kompetensförsörjningsplaner per nämnd samt
en övergripande sammanfattande plan till kommunstyrelsen. Enligt intervjuer (vilket även
verifierats genom dokumentstudier) har samtliga förvaltningar upprättat kompentensförsörjningsplaner, det har dock inte varit ett återkommande årligt arbete. Förutom for vårdoch omsorgsförvaltningen pga. hög personalomsättning inom förvaltningen, är planerna
upprättade från enhetlig struktur for övriga nämnder. Viadidaktnämnden samt service- och
tekniknämnden tog beslut om sina kompensforsörjningsplaner i juni 2019 respektive juni
2020 utifrån den framtagna reviderade mallen. Kommunstyrelsen tog beslut om dokumentet Sfrafeglsk kompetensförsörjning ijuni 2015. Dokumentet innehåller bl.a. rutin för arbetet med att ta fram planerna. Vi har tagit del av den mall som ligger till grund for forvaltningarnas planer samt service- och tekniknämndens reviderade kompetensförsörjningsplan antagen av nämnden 27 februari 2020. Av planen framgår att den gäller tom 31 december 2020. Förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner har sammanställts till en
övergripande kompetensförsörjningsplan fastställd av kommunfullmäktige maj2018 med
giltighet till årsskiftel2019. Enligt intervjuer påbörjades arbetet med att ta fram nya kompetensförsörjningsplaner i februari men stannade av pga. Covid i mars. Kommunen är i
behov av en ny kompetensförsörjningsplan för att även inkludera det personalpolitiska
programmet vilket fastställdes ijuni 2020 av kommunstyrelsen. Arbetet planeras återupp-
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tas till hösten. Respektive förvaltning ska årligen revidera sin plan utifrån parametrarna
att; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och aweckla medarbetare. För att förstärka
rapporteringen till kommunstyrelsen presenteras nuläge och framtid gällande personalsituationen, i delårsredovisningar och årsredovisning.
Enligt intervjuer har ca 75-80% av medarbetarna en kompetensutvecklingsplan i dagsläget. Det anges att bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden har kommit längst
medan vård- och omsorg har ett utvecklingsbehov. Anledningen beskrivs vara ny förvaltningschef och ledning. Det pågår ett arbete med att implementera en digital hantering av
kompetensutvecklingsplanerna i samband med medarbetarsamtalet for att säkerställa att
samtliga anställda har en kompetensutvecklingsplan. Det finns en särskild modul för
medarbetarsamtal, individuell kompetensförsörjningsplan samt lönesamtal. Under hösten
kommer en pilotforvaltning att testa modulen. Under intervjun påtalas att arbetet med
kompetensutvecklingsplaner är aktuell hela tiden.
Som vitidigare nämnt har kommunfullmäktige fastställt en aggregerad komptensförsörjningsplan. Det är personalchefens ansvar att samordna uppdraget att ta fram planen utifrån förvaltningarnas kompetensforsörjningsplaner. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen utgör en handlingsplan där åtgärder/aktiviteter listas utifrån nämndernas planer. Det har även kombinerats med dialoger utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov
och vilka åtgärder som behövs för att klara utmaningarna.
Den sista rekommendationen handlar om att folja upp effekter av vidtagna åtgärder i syfte
att förbättra metoderna för kompetensförsörjningsarbetet. Enligt intervjuer har bl.a. avslutningssamtal införts för att centralt samla information för att tydliggöra vad som är bra
och vad som är mindre bra. Avslutningssamtalet utgörs av en anonym e-tjänst. Vid årsskiftet 2018 infördes heltid som norm i kommunen för att öka attraktionskraften, det är
dock oklart om det har ökat attraktionskraften. En uppfoljning har genomförts men om och
hur åtgärden har påverkat attraktionskraften är enligt intervju svårt att uttala sig om. Sjuktalen i kommunen är relativt höga (ca. sju procent). Vissa arbetsgrupper inom vård- och
omsorgsnämnden (hemtjänst) och bildningsnämnden (förskolan) har högst sjukfrånvaro.
En rehab konsult har anställts för att söka stöd och kunskap i frågorna vilket gett effekt.
Sjukfrånvaron följs upp varje månad och cheferna stöttas i att göra kartläggning. Sjukfrånvaron kommunen som helhet har inte minskat jämfört med tidigare, men det finns en
större kunskap och kartläggning än tidigare. Av intervjuer framkommer att en effekt syns
på de långa sjukskrivningarna över ett år som har minskat med 42 procent.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtag its för g ranskn ingen gäl lande kompetensförsörj n i ng :
Rekommendation

1

tot
lot
IaI

Rekommendation 2
Rekommendation 3
Rekommendation 4
Rekommendation 5
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2.2.

Personaltäthet

-

uppföljning

2016 gjorde PwC en uppföljande granskning av två tidigare granskningar: kompetensförsörjning (2014) och personaltäthet (2015), på uppdrag av revisorerna. Det här avsnittet
handlar om uppföljningen av personaltätheten. Den uppföljande granskningen syftade till
att följa upp den tidigare granskningarna för att se vilka åtgärder som vidtagits utifrån revisionsfrågan:

-

Vilka åtgärder har vård- och omsorgsnämnden vidtagit for att säkerställa att den
får information om hur forändringar i resursfordelning påverkar personaltätheten
och vårdkvaliteten?

2.2.1.

Revisorernas rekommendatianer

Efter den genomförda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer angående information till vård- och omsorgsnämnden:

-

Riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall
forhållande till uppsatta målnivåer, bör genomföras och dokumenteras.

-

Resultaten av riskanalyser/konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till
negativa utfall iförhållande till uppsatta målnivåer, bör presenteras i sammanfattad form på nämndssammanträden, såväl skriftligt som muntligt, och protokollforas.

-

Vård- och omsorgsnämnden bör efterfråga aktuella riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och analyser av orsaker till negativa utfall i förhållande till uppsatta
målnivåer, från förvaltningen.

i

Revisorerna översände den 14 juni 2016 ett missiv till vård- och omsorgsnämnden. Av
missivet framgick att tidigare konstaterade brister även kvarstod med anledning av personalförändringar/forändringar i personaltäthet. Revisorerna önskade svar på de synpunkter som framgick i rapporten senast 30 november 2016.

2.2.2.

Nämndens/styrelsensyttrande

Vård- och omsorgsnämnden svarade på revisionsrapporten gällande personaltäthet den
27 oktober 2016 dvs inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av två sidor. I yttrandet framgår att när uppföljningen av rapporten gjordes hade nämnden inte behandlat
risk/konsekvensanaljrser kring personaltäthet eller dokumenterat muntlig information om
förändringar. Nämnden efterfrågar tydligare och mer detaljerade siffror och analys för att
orsakerna till sjukskrivningarna, men med befintlig statistik ansågs inte möjligt att göra
mer detaljerade analyser kring sjuktalen. Personalavdelningen arbetar med att ta fram
andra rapporter som ger möjlighet att ge svar på ytterligare frågor och möjliggöra djupare
analys. Utifrån ovan beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram en mall och
skapa struktur för vilka nyckeltal gällande personalförsörjning som ska redovisas till
nämnden samt ta fram en mall och struktur för att göra riskanalyser/ konsekvensbeskrivningar i samband med förändringar i resursfördelning som påverkar personaltätheten,
vårdkvalit6n samt hur det påverkar möjligheterna att nå uppsatta må|. Dessa analyser ska
redovisas till vård och omsorgsnämnden kvartalsvis eller tertialvis.

2.2.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder personaltäthet

De rekommendationer som lämnades i granskningen har foljts upp genom intervju med
förvaltningschef och nämndens ordförande samt genom dokumentgranskning.

Status juni 2020:
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Nämnden har sedan den ursprungliga granskningen arbetat starkt med ledning och styrning for att använda resurserna på ett bra sätt och inte minska på personal inom äldreomsorgen. Heltid som norm har inforts där man ställt om inom befintlig verksamhet med
personal. Nämnden har även fått tillskott till sin budget. Det har inte skett någon förändring gällande personaltätheten och således har ingen riskanalys gjorts gällande personaltätheten. I samband med yttrandet togs en mall samt instruktion för risk- och konsekvensanalys på verksamhets- och enhetsnivå fram for att dokumentera riskanalys. Mallen
består av två steg. Det forsta steget berör genomförande av risk och konsekvensanalys
och det andra steget är en mall for handlingsplan för åtgärder efter risk och konsekvensanalys. Mallen används för samtliga verksamhets- och enhetsnivåer.
När det gäller den andra rekommendationen har nämnden och förvaltningen tillsammans
diskuterat hur rekommendationen ska tolkas då de ansett det svårt att veta nivån på det
som efterfrågas. Risk och sårbarhetsanalyser görs på flera olika nivåer inom förvaltningen
som har ca 1200 medarbetare inom ca 30 enheter. Nämnden tar muntligt del av riskanalyser som görs, de presenteras på nämndens sammanträde och protokollförs under punkten - verksamhetsinformation. Protokollen är beslutsprotokoll vilket innebär att all "kringtext" rensas bort varpå det är osäkert om vad som faktiskt går att utläsa av protokollen.
Nämnden sammanträder nio gånger på ett år. Det finns ingen skriftlig sammanfattning av
resultaten.
Sedan förra valet har nämndens sammansättning förändrats då halva nämnden är nytillträdd. Vid varje nämndssammanträde har nämnden utbildats inom ett specifikt område, i
våras skulle nämnden tagit del av fördjupad personalstatistik men pga. Covid har det
s(uts fram till hösten 2020. Enligt intervju visar nämnden ett aktivt intresse och är engagerad och ställer frågor. Det är en bättre uppföljning idag än vad det varit. Personalnyckeltal redovisas i delårsuppföljning, tertialuppföljning samt årsuppföljning. I nämndens årsredovisning för 2Q19 framgår att nämnden tar del av sju nyckeltal inom personalkostnader/personalstyrka, fem inom medarbetarskap och ledarskap, åtta inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt tio inom hållbart arbetsliv och arbetsmiljö. Det
finns även kommentarer till personalnyckeltalen. Under intervjun framgår att nämnden
kommer efterfråga riskanalys från förvaltningen gällande personaltätheten om det blir
aktuellt. Varje månad tar nämnden del av personalnyckeltal i en månadsrapport även redogörs för på nämnden muntligen. Personalnyckeltalen är en aktuell fråga med en kontinuerlig dialog kring vilka nyckeltal nämnden efterfrågar, syftet med nyckeltalen samt vilken statistik som kan tas fram från systemen. Det finns en efterfrågan av ökad statistik
angående vikarier och visstidsanställda. Rapporter finns att tas fram, men det önskas mer
information om den bakomliggande statistiken. Vi har tagit del av en månadsrapport för
november 2019 vilken redovisar personalkostnaden per månad fördelat på timvikarier och
månadsanställda samt sjukfrånvaro för tillsvidareanställda inom forvaltningen per månad
totalt for kommunen, totalt per förvaltningen samt uppdelat på kvinnor och män i förvaltningen. Det finns även en kommentarer till statistiken.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för granskningen gällande personaltäthet:
Rekommendation

1

Rekommendation2
Rekommendation 3

_h

pwc

I

2.3.

Placering av barn och unga i HVB-hem

På uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskade PwC år 2016 huruvida
socialnämnden hade en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att styrning och uppföljning av planering och av och placeringar i HVB hem skedde enligt gällande lagstiftning
och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att socialnämndens interna kontroll iflera avseenden var bristfällig.
I granskningen noterades nedan aspekter:

-

Det fanns flera dokumenterade rutiner kring planering, placering och uppfoljning.

Dessa var under revidering då de upprättats 2008 och 2009.

-

Nämnden ansågs delaktig och insatt i ärendena och anvähde sina överväganden
om vård om placering ändamålsenligt och vä|. Arbetet med vårdplaner och genomförandeplaner ansågs däremot kunna förbättras i flera avseenden.
Det saknas dokumenterad rutin vid upphandling av vårdplatser inom och utanför
ramavtal. Det fanns inte heller någon rutin för vilka krav som ska ställas på leverantören och vilka uppgifter som ska ingå i det upprättade avtalet när det gäller
vårdplatser utanför ramavtalet.
Nämnden ansågs delaktiga i uppfoljningen av varje enskilt ärende men det ansågs
finnas ett mervärde för kommunen av en utvecklad aggregerad målgruppsanalys
och med det följa en ett antal indikatorer.
Det fanns även ett behov av att få en samlad uppföljning av upphandlade platser

för att möjliggöra en analys och identifiera riskområden inför, under och efter placering. Vikten betonades även av att prioritera och upprätta tydliga vårdplaner
som grund för efterföljande genomförandeplan.

2.3.1.

Revisorernasrekommendationer

Efter den genomförda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till socialnämnden:

-

Säkerställa en struktur för framtagande och revidering av riktlinjer och rutiner. I
sammanhanget vill vi här särskilt betona vikten av att tydliggöra krav och arbetsordning vid upphandling av placering utanför befintligt ramavtal.

-

Säkerställa att väsentlig dokumentation kring den enskilde finns dokumenterad
och samlad iden enskildes akt.

-

Nämnden diskuterar fördelar med att följa utvecklingen för enheterna mer aggregerat, genom att exempelvis följa ett antal nyckeltal eller indikatorer rörande exempelvis utredningstider, andel sammanbrott vid placering, vilka som placeras eller uppföljning av pågående placeringar.

-

Tydliggöra den tilltänka HVB samordnarens roll och ansvar som kan bidrag till att
säkra väsentliga moment i placeringsprocessen. Tydliggörande innefattar bl.a.
samordning/samarbete med kommunens upphandlingskoordinator och andra interna samarbetspartners som exempelvis ekonomifunKionen samt stöd i kvalitetsuppföljning av vård och genomförandeplaner.

Revisorerna översände den 14 mars 2017 ett missiv med den sammanfattande bedömningen att socialnämndens interna kontroll i flera avseenden var bristfällig. Revisorerna
önskade svar på de synpunkter som framgick av rapporten senast 1 iuni 2017.
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2.3.2.

Nämndens/styrelsens yttrande

Socialnämnden besvarade rapporten med ett yttrande daterat 19 april 2017 , dvs inom
den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor. Socialforvaltningens samlade bedömning av revisionsrapporten var att samtliga utvecklingsområden var kända av verksamheten och att förvaltningen arbetar med kvalitetshöjande åtgärder utifrån fastställd
plan. Förvaltningen instämmer med revisorerna att en tydlig struktur för framtagande av
revidering av riktlinjer och rutiner måste finnas avseende arbetsordning vid upphandling
av placering utanför befintligt ramavtal. Förvaltningen ser det som en kommunövergripande fråga för kommunens upphandlingskoordinator. Förvaltningen fogar sig efter det
avtal som görs tillgängliga via Vårdförbundet Sörmland, dock betonas att individens behov styr val av insats och placering enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen arbetar ständigt
med dokumentation kring den enskilda och fortsätter med de kvalitetshöjande åtgärderna
enligt den åtgärdsplan som återrapporterats till tillsynsmyndigheten lnspektionen for vård
och omsorg (lVO). Myndigheten har bedömt att åtgärdsplanen är ändamålsenlig och i
tillräcklig omfattning. Förvaltningen ser ingen anledning till att avvika från åtgärdsplanen
som förankrats med lVO. Förvaltningen och nämnden har en löpande diskussion kring
relevanta nyckeltal och indikatorer. Nämndens utskott tar varje månad del av statistik
kring utredningstider och ej verkställda beslut. Nästa steg i utvecklingen är att systematiskt följa upp placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå. 2013
påbörjade förvaltningen en omfattande kvalitetshöjande resa baserat på en fastställd plan
vilken genomsyrat förvaltningens internkontroll och områden som revisionen har omfattat.
Med bakgrund av det rekommenderar inte förvaltningen att verksamheten ska awika från
sin plan utan den fastställda planen fortsätter följas i den ordning som är fastställd.

2.3.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med
berörda tjänstemän samt genom dokumentgranskning. lngen av de vi intervjuat var med
vid tiden för den ursprungliga granskningen.

Status juni 2020:
Sedan den ursprungliga granskningen har riktlinjer och rutiner kring HVB-hem reviderats
201812019. Enligt intervjuade har revidering hanterats av kommunens jurist tillsammans
med enhetscheferna som ansvarar att följa upp att riktlinjer och rutiner är aktuella. Revidering ska helst göras varje årlvartannat år, varpå det åter är aktuellt med revidering. Det
har inte säkerställts en struktur för framtagande och revidering av styrande dokument
enligt den första rekommendationen. Enligt rekommendationen betonades vikten av att
tydliggöra krav och arbetsordning vid upphandling av placering utanför befintligt avtal,
detta kan tydliggöras enligt intervjuer.
Vid granskningstillfället saknades vård- och genomförandeplaner för samtliga akter som
ingick i aktgranskningen (16 stycken). Enligt intervjuade finns vårdplaner för samtliga individer. Att de saknades i samband med förra granskningstillfället förklaras av att personen
som tog fram materialet var okunnig i systemet och därmed inte hittade några planer.
Däremot kan det ha saknats genomförandeplaner. Under hösten 2019 och vären 2O2O
har samtliga barnutredare och familjehemshandläggare genomgått utbildning från SKR
kring dokumentation för att säkerställa dokumentationshanteringen. Det återstår ett utbildningstillfälle innan utbildningen är klar. Enligt intervjuer är det en bra ordning i det
stora hela, det kan hända att något saknas. Det finns ingen kontroll av att all dokumentation för den enskilde är dokumenterad och samlad i dennes akt.
Den tredje rekommendationen handlade om att nämnden skulle diskutera fördelarna med
att följa utvecklingen för enheterna mer aggregerat. I yttrandet angavs att nämnden systematiskt skulle följa placeringar, sammanbrott och avslutade utredningar på gruppnivå.
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Enligt intervjuer finns ingen aggregerad uppföljning av enheterna. Det arbetet behöver
utvecklas. lnfor nästa år har verksamhetschef fått i uppdrag att se över samtliga indikatorer och mätetal för att utveckla verksamheten och få in jämforelseperspektivet.
Den sista rekommendationen uppmanade att tydliggöra HVB-samordnarens roll. Enligt
intervjuer ska det finnas en dokumenterad arbetsbeskrivning for rollen, dock vet man inte
var den finns och de som hade ansvar för tjänsten har slutat. Rollen är vakant idag. Den
tillsattes 2017 men har upphört då medarbetaren slutat. Rollen var till en början en heltidstjänst för att skapa struktur och ordning. Enligt intervjuer motsvarar rollen idag en halvtidstjänst men det pågår en översyn för att se om rollen fortfarande är aktuell samt vem
som kan ta över rollen i sådant fall. När översynen är klar kommer arbetsbeskrivning att
tas fram.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för granskningen gällande placering av barn och unga i HVB-hem:
Rekommendation

1

m
t(-)l

al
Rekommendation 2
Rekommendation 3

H]
Rekommendation 4

2.4.

Overgripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

På uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskade PwC år 2Q17 säkerheten
avseende externt och internt dataintrång, främst iform av interna riktlinjer och styrdokument. Efter genomförd granskning var bedömningen att det fanns utrymme för förbättring
inom området för lT- och informationssäkerhet, att kommunstyrelsens styrningsmodell for
lT och informationssäkerhet för att löpande identifiera prioriterade hot avseende åtkomst
och dataintrång delvis är ändamålsenlig.
I granskningen noterades bl.a. att:

Det saknades en formell process för att löpande analysera risker och hot mot
verksamheten
Det saknades en formell process där representanter från lT och verksamheten regelbundet träffas för att diskutera inträffade incidenter, identifiera risker och hot utifrån verksamhetsperspektiv samt vidtagna och planerade åtgärder utifrån ett lTperspektiv.
Det saknas en formell och dokumenterad avbrottsplan hos kommunen som beskriver tillvägagångssättet för att återställa lT-miljön efter en allvarlig säkerhetsincident eller avbrott.
Det saknas larm for luftfuktighet, diselgenerator samt redundans i fiber och elförsörjning iserverhall.
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2.4.1.

Revisorernas rekommendatianer

Efter den genomforda granskningen lämnades nedanstående rekommendationer till
kommunstyrelsen:

-

Etablera en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen utvärderas. Utgångspunkt kan vara nuvarande process för kommunövergripande generella riskanalys. Vidare bör en prioritedng genomföras av de identifierade hoten
kopplat till risk, utifrån sannolikhet och påverkan på verksamheten i händelse av
en incident. Varje analyserad risk ska analyseras utifrån vilken teknisk plattform
(nätverk/server/databas/applikation/fast data) som kan komma att påverkas vid en
incident. Klassificeringen ligger sedan till grund för kontroller för respektive område

-

Styrning och uppföljning av lT- och informationssäkerhetsområdet bör genomgående formaliseras. Förslagsvis genom att etablera en process där representanter
från lT och förvaltningar träffas regelbundet för att diskutera inträffade incidenter,
identifierade risker och hot utifrån ett verksamhetsperspeldiv samt vidtagna och
planerade åtgärder utifrån ett lT-perspektiv.

-

Följ upp användarkonton som har kritiska behörigheter samt testkonton med lTdriftsleverantör. Etablera en formell policy for användarhantering som inkluderar
lT-driftleverantör, där riktlinjer för skapande och uppföljning av användarkonton
med höga behörigheter och testkonton beskrivs. Vidare bör det säkerställas att
etablerade riktl inje r eft erföljs hos T- drifts leverantör.
I

-

Formalisera och dokumentera processen for administration av behörigheter i system och applikationer på forvaltningsnivå.

-

lmplementera en rutin för periodisk genomgång av tilldelade behörigheter i system
och applikationer för att säkerstålla att aktuella behörigheter stämmer överens
med den anställdes roll i organisationen. Genomgången ska dokumenteras för att
såkerställa spårbarhet i processen.

-

upp

lmplementera larm för luftfuktighet samt se över möjligheten till redundanta förbindelser avseende fiber och el till serverhallen.

Revisorerna översände den 9 ma12017 ett missiv för yttrande och åtgärder. Revisorerna
önskade svarsenast 1 augusti 2017.

2.4.2. Nämndens/styrelsens

yttrande

Kommunledningsförvaltningen besvarade rapporten med ett yttrande daterat 23 m4
2017, dvs inom den begärda svarstiden. Yttrandet består av tre sidor där kommunledningsförvaltningen kommenterar varje rekommendation för sig. Sammanfattningsvis
framgår av kommunstyrelsens protokoll från 31 maj då yttrandet hanteras, att det finns
vissa brister i formell dokumentation men överlag finn det informella processer för att löpande identifiera och hantera hot kopplade till lT- och informationssäkerheten och det
bedrivs ett aktivt förbättringsarbete inom området.

2.4.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

De rekommendationer som lämnades i granskningen har följts upp genom intervju med
berörd tjänsteman samt genom dokumentgranskning.

Status juni 2020:
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Det har inte etablerats en process där externa och interna hot mot verksamheten årligen
utvärderas enligt den rekommendation som lämnades. I yttrandet anges att förvaltningen
deltar i en omfattande risk och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun vilken görs
vart fjärde år i kommunen, senast hösten 2A19. Enligt intervjuer anses att en årlig utvärdering är för sällan då hotbilden ändras snabbt. Utvärderingen av externa och interna hot
ingår i det dagliga arbetet vilket handlar om att identifiera och analysera risker. Varje månad görs en utvärdering över incident hantering utifrån varje verksamhet med mötesnoteringar. På mötena deltar en medarbetare från centrala lT-enheten samt en till tre personer
från respektive förvaltning. Den externa parten som ansvarar för driften identifierar och
hanterar utifrån verksamheterna. Enligt intervju fungerar det mycket väl med extern leverantör och man är trygg med det avtal man har.
Revisorerna rekommenderade att formalisera styrning och uppfoljning av lT- och informationssäkerhetsområdet, förslagsvis genom att etablera en process där representanter
från lT och förvaltningarna träffas regelbundet. I kommunen finns ett digitaliseringsforum
med representanter från samtliga förvaltningar som träffas varannan månad forvaltningsvis. Efter revisionen kompletterades agendan med en punkt kring lT-säkerhet. På forumet
diskuteras inträffade incidenter, risker och hot förvaltningsvis utifrån ett verksamhetsperspektiv. Digitaliseringsforum träffas idag minst en gång i månaden.
Användarkonton som har kritiska behörigheter och testkonton har rensats bort av driftsleverantör. Enligt intervjuer skapas systemkonto och användarkonto utifrån kommunens
lönesystem som år "master" för kommunens system. På kommunens intranät finns en
styrande text om kontohantering. Det finns en instruktion för användarhanteringen som
inkluderar lT-driftleverantören, Säkerhetsinstruldion för förualtning framtagen av kommunledningsförvaltningen 2013. Enligt intervjuer har det inte säkerställts att riktlinjerna efterföljs hos lT-leverantör, dock uppges att samtliga konton är kopplade till ärende och respektive förvaltning noterar om något inte stämmer. Om någon exempelvis bestämmer
sig för att skapa ett hemligt konto i kommunen kommer det upptäckas av systemförvaltare
utifrån säkerhetsinstruktionen. Vidare sker både operativa och strategiska möten med den
externa IT-leverantören med genomgång av det operativa arbetet samt säkerställande att
riktlinjer följs av den externa parten. Vid de strategiska mötena utvärderas om något behöver förändras om det inte fungerar enligt krav och önskemå|.
Processen för tillägg, förändring och borttag av behörigheter på applikationsnivå administreras av respektive förvaltning. Enligt intervjuer har processen formaliserats genom beställningsportalen. Processen för administration av behörigheter isystem och applikationer har dock inte dokumenterats enligt rekommendation
Det finns en rutin för periodisk genomgång av tilldelade behörigheter. Varje månad ses
behörigheterna över utifrån beställningsportalen tillsammans med systemförvaltare för
varje verksamhet. På genomgången ser man bl.a. över vilka beställningar som gjorts och
när behörigheter går ut. Systemförvaltare och chef på verksamheten ska också ha en
löpande dialog då chefen ansvarar för att anmäla förändringar till systemförvaltare. Genomgången dokumenteras inte. Enligt intervjuer finns spårbarhet genom att man jämför
förändringsbeställningar i lT:s beställningsportal med alla AD-konton samt kontolistan i de
verksamhetsspecifika systemen. Samtliga konton som skapas och avslutas loggas där
det även framgår vem som beställt och gjort förändringen.
Revisorerna rekommenderade att det skulle tas fram en avbrottsplan for verksamhetskritisk lT-miljö. I både yttrandet och av intervjun framgår att det finns en formell och dokumenterad avbrottsplan hos lT-driftsleverantören som ansvarar for driften av kommunens
lT-miljö. Den bedöms fullt tillråcklig enligt intervju.
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I yttrandet framkom att lT-avdelningen skulle se över möjligheten att flytta kommunens
servrar till annan serverhall vilket även har gjorts. Det finns inget system kvar i den ser-

verhall som användes vid den ursprungliga granskningen. Kommunens servrar finns idag
i leverantörens datahallar. Det finns idag redundans för fiber.
Bedömning enligt trafikljusmodell per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder
vidtagits för övergripande säkerhetsgranskn ing av kommunens säkerhet:
Rekommendation

1

b]

Rekommendation 2

E

Rekommendation 3

nit

Rekommendation 4

E

Rekommendation 5
Rekommendation 6

H

Rekommendation 7

2.5,

Slutlig analys

Utifrån lägesbeskrivningen och omfattning av vidtagna åtgärder vilka presenterats har
bedömningar av om rekommendationerna har åtgärdats, är pågående eller är ej åtgärdade gjorts.

Av de totalt 19 rekommendationerna som följts upp har sex (6) stycken (32 procent) bedömts vara åtgärdade, aktiviteter har initierats för åtta (8) stycken (42 procent) i syfte att
åtgärda brister. För fem (5) stycken (26 procent) rekommendationer bedöms tidigare observationer kvarstå (ej åtgärdade)
Utfallet redovisas i nedanstående tabell
t6
11

--I.:- -::

8

6

6

Åtgärdade

Pågående

aktivitet

Ir===
Ej åtgärdade observationer

Vi konstaterar att tre av de fyra granskningarna har besvarats inom den önskade tiden
och en har besvarats två veckor efter önskad tid. Samtliga granskningar har besvarats
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g. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning gör PwC därmed den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka den
interna kontro llen utifrån tidigare identifierade brister.

2020-11-24

Up pd rag sl ed a re Rebecka H a n sson

P roj e ktle d a re Petra Ri b b a

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Katrineholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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1

Bakgrund

Vid Forssjö ca 7 km sydost om Katrineholms tätort ligger kommunens nya vattentäkt.
Vattentäkten färdigställdes sommaren 2011 och förser Katrineholm, Flen och delar av
Vingåkers kommun med dricksvatten.

Figur 1 Katrineholm med samhället Forssjö. Den nya vattentäkten ligger strax norr om
Forssjö samhälle.
Den nya vattentäkten baseras på konstgjord grundvattenbildning. Den naturliga grundvattentillgången förstärks därvid genom infiltration av ytvatten. Mängden infiltrationsvatten
överstiger vida den naturliga grundvattenbildning och utgör huvuddelen av det grundvatten
som tas upp.
I samband med att den nya vattentäkten anlades så fick man år 2009 en vattendom som
innebar att får ta upp 21 000 m3/dygn från sjön Viren som sedan pumpas till
Katrineholmsåsen norr om Forssjö, där råvattnet infiltreras i åsen. Vattendomen ger sedan
utrymme för att maximalt kunna ta upp 17 000 m3/dygn grundvatten och föra det till det nya
vattenverket för beredning.
Råvattenuttag från Viren har även skett tidigare, under lång tid, till den äldre vattenförsörjningsanläggningen, Kerstinboda. Kerstinboda baserades, i likhet med den nya
anläggningen, på konstgjord grund-vattenbildning. Kerstinboda var beläget mitt i Katrineholm
och på grund av stor risk för yttre påverkan och en otillräcklig behandlingseffekt i
anläggningen har kommunen ersätt denna med den nya anläggningen i Forssjö.
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När det nya vattenverket startades upp försörjdes Katrineholms tätort, Forssjö, Strängstorp,
Strångsjö, Tisnarbaden och Lilla Toltorp från Katrineholms vattentäkt. Sedan år 2016 har
även delar av Vingåkers kommun kopplats över till Katrineholms vattenförsörjning samt att
vid årsskiftet 2018/19 så försörjer man också Flens tätort med kransorter som tidigare
försörjdes via Flens vattenverk. De vattenkrävande kunderna som är anslutna till VAanläggningen har också ökat sin produktion. Finspångs kommun har ställt frågan om
möjlighet att ansluta ett omvandlingsområde till Katrineholm både gällande vatten- och
avloppsförsörjning. Alla dessa faktorer har gjort att ytterligare uttagsbrunnar anlagts och
kommer att anläggas. Dessutom måste vattenreningsprocessen kompletteras med ytterligare
reningssteg
Då vattenbehovet ökat mot det man antog så har en ny vattendom sökts. I den nya ansökan
så bedöms det framtida behovet att maximalt 28 000 m3/dygn ska infiltreras och den
maximala grundvattenbortledningen uppgår till 23 000 m3/dygn. Råvattnet ska tas från Viren
med maximamalt 25 000 m3/dygn samt att råvatten från Forssjösjön kan tas ut med maximalt
15 000 m3/dygn om behov uppstår
Sedan våren 2003 har ett utredningsarbete pågått för att undersöka de geologiska och
hydrogeologiska förutsättningarna vid Forssjöåsen. Undersökningarna visade på att de
naturliga förutsättningarna är mycket goda för att anlägga en ny vattentäkt som kan
producera ett dricksvatten med både hög kvalitet och stor kapacitet.
Den nya vattentäkten i Forssjö ligger i ett område som är förhållandevis fritt från potentiella
föroreningskällor.
Inom tillrinningsområdet till den befintliga vattentäkten finns dock ett antal potentiellt
förorenande verksamheter som vägar, bostadsfastigheter, jord- och skogsbruk,
avloppsanläggningar samt jord- och bergvärmeanläggningar mm.
De potentiellt förorenande verksamheterna i kombination med grundvattnets sårbarhet,
särskilt där det finns ett grovt vattengenomsläppligt material från markytan ned till
grundvattenmagasinet, gör att skyddsbehovet är stort.
Dricksvattenförekomster med uttag av större än 10 m3/dygn skall skyddas enligt EU:s
ramdirektiv. Vidare skall enligt miljömålen grundvattenförande geologiska formationer av vikt,
för nuvarande och framtida vattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd.
Skyddsbehovet ökas givetvis ytterligare då det inte finns någon reservvattentäkt för
Katrineholm. Inom rimligt avstånd, utöver denna isälvsavlagring, finns ingen
grundvattenförande geologisk formation där det skulle vara möjligt att ta ut de
vattenkvantiteter som krävs för Katrineholms vattenförsörjning. På avsevärt större avstånd
än till Forssjö är det dock inte omöjligt att finna en isälvsavlagring där man med konstgjord
grundvattenbildning skulle kunna producera vatten. Ett annat alternativ är att bygga ett
ytvattenverk.
Från Forssjösjön är en intagsstation placerad och från den går råvattenledningar upp på
åsen. Intagsstationen och råvattenledningarna är de som användes vid försöken med
sprinkling av råvatten på åsen som finns kvar och är en reserv för framtida vattenuttag.
Som en åtgärd att säkerställa nuvarande och framtida vattenförsörjning från den nya
vattentäkten Forssjö har ett förslag på nytt skyddsområde med nya skyddsföreskrifter
utarbetats.
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2

Naturförhållanden

Vattentäkten i Forssjö är lokaliserad till en mycket långsträckt isälvsavlagring som här har
benämningen Katrineholmsåsen. Den aktuella delen bär även det lokala namnet
Forssjöåsen.
Innan valet föll på Forssjöåsen studerades en mängd olika platser i Katrineholmsåsen och i
andra isälvavlagringar runt Katrineholm. En indikation på att åsen vid Forssjö skulle kunna
utgöra en möjlig vattentäkt var de utredningar som fanns efter de undersökningar VBB gjorde
på 1970-talet för en ny vattentäkt i Forssjö. Geologiska data och ett flertal observationsrör
finns kvar efter denna undersökning. De indata som fanns tillgängliga efter
undersökningarna från 70-talet pekade på att Forssjö kunde var en lämplig lokalisering för en
ny vattentäkt. För att klara Katrineholms vattenbehov måste dock den naturliga
grundvattentillgången förstärkas med infiltration av ytvatten s k konstgjord
grundvattenbildning.
Geologiskt sett är Katrineholmsåsen vid Forssjö mäktig isälvavlagring med en omättad zon
på upptill 20 á 30 m. På jordartskartor tycks denna isälvsavlagring vara sammanhängande
ett par kilometer. Dessa faktorer är positiva från behandlingssynpunkt och när det förehåller
sig på detta sätt utgör isälvsavlagringen en ypperlig lokalisering för en vattentäkt. För att
utreda detta genomfördes ett försök i full skala med början 2003.

Figur 2. Del av jordartskarta 9G Katrineholm NO (SGU Serie Ae Nr 47). Den gröna
markeringen utgör sand och grus i ytan. Mäktigheten kan på sina ställen uppgå till 20 – 30 m.
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Åsen är som högst vid Breheden där plushöjderna överstiger +70. De lägsta partierna av
åsen ligger på ca +30
Norr om åsen finns topografiskt höga berggrundspartier. Söder om åsen ligger
Skirtorpsmossen som avrinner mot nordväst.
Av den hydrogeologiska kartan framgår att SGU har bedömt att grundvattentillgången är stor
av storleksordningen 5-25 L/s och att uttagsmöjligheterna är mycket goda eller utmärkta.

Figur 3. Grundvattenkarta över del av Katrineholmsåsen. Förstorad karta från SGU:s
hydrogeologiska kartblad, ser Ah nr 7. Katrineholmsåsen är markerad med blått som anger
”Stor grundvattentillgång, storleksordningen 5-25 L/s, med mycket goda eller utmärkta
uttagsmöjligheter”. På kartan finns både Katrineholms vattentäkt Kerstinboda och Forssjö
samhälles vattentäkt markerade med en röd fyrkant i en röd ring. Ytvattenintaget i Viren till
Kerstinboda är markerad med en fylld röd fyrkant.

2.1

Åsens bildning och uppbyggnad

Katrineholmsåsen avsattes i samband med inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan.
En mäktig isälv bildades i en tunnel i isen. Smältvattnet förde med sig sand, grus, stenar och
block som avlagrades i tunneln och i dess mynning under havsytan. Grovt material avsattes
nära iskanten och det finare materialet transporterades med vattenströmmen och avsattes
längre bort från mynningen. Vid den här tiden var havsvattennivån nästan 250 m högre än
idag. Vissa sträckor av Katrineholmsåsen är topografiskt tydligt markerad som åsryggar. Där
har grövre material som sand och grus avsatts. Finpartiklar transporterades längre bort och
avsattes som lera i lugnare vatten.
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2.2

Tillrinningsområde och hydrogeologisk konceptuell modell

Större del av denna isälvsavlagring avvattnas mot Hännicketäppan dvs åt sydost. Troligtvis
finns det en gradient (strömningsriktning hos grundvattnet) ända från Breheden till
Hännicketäppan. Vid Breheden finns en grundvattendelare. Väster om denna
grundvattendelare rinner grundvattnet åt nordväst.
I de centrala delarna av området finns en ytvattendelare. Många gånger sammanfaller
grundvattendelaren med ytvattendelare. I detta fall tycks inte ytvattendelaren sammanfalla
med grundvattendelaren. Av nedanstående figur framgår ytvattendelarna i området.
Ytvattendelarna ligger på de topografisk högsta punkterna.

Figur 4. Ytvattendelare. Från www.vattenkartan.se
Det aktuella grundvattenmagasinets tillrinningsområde uppgår till ca 4 km2. Den effektiva
nederbörden (nederbörd minus avdunstning) uppgår i området till ca 450 mm/år (SGU, 1984)
vilket motsvarar en specifik avrinning på 5 L/s/km2.
Nederbörd som faller på det område där åsens sand- och grusmaterialet går i dagen infiltrerar
ner genom marklagren och når grundvattenmagasinet. Där det inte finns finkorniga jordar
torde ytavrinningen vara mycket begränsad och grundvattenbildningen i stort motsvara nära
den effektiva nederbörden dvs drygt 400 mm/år eller ca 4 L/s∙km2. Ytan med isälvsmaterial i
dagen uppskattas till ca 2 km2, vilket med den uppskattade grundvattenbildningen ger en
grundvattentillgång av ca 8 l/s. SGU har vid Hännicketäppan gjort uppskattningen att
grundvattenbildningen uppgår till ca 25 L/s men då har troligtvis ett avsevärt större område
tagits med i beräkningen.
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Fast
grundvattendelare

Rörlig
grundvattendelare

Figur 5. Utdrag från SGU:s grundvattenkarta där en rörlig grundvattendelare är markerad
strax väster om Breheden. I sydost finns enligt SGU en fast grundvattendelare. Figuren visar
även grundvattnets huvudströmriktning.

2.3

Grundvattennivåer och grundvattnets strömning

Merparten av grundvattenbildningen rinner av vid Hännicketäppan där det finns en källa.
Utläckage sker, vid höga grundvattenstånd, även till Skirtorpsmossen. I de östra delarna av
mossen kan infiltration ske ned till grundvattenmagasinet men normalt sett rinner
Skirtorpsmossen av mot nordväst.
De långsiktigt uttagbara stora grundvattenmängderna som det här är fråga om i Forssjö är helt
beroende av ytvatteninfiltration. Vid påfyllnad av vatten genom infiltration i de bassänger
som nu är byggda strömmar grundvattnet österut men en stor del avrinner även väster ut i
åsen.
Brunnar har byggts både i öster och i väster för att fånga upp det infiltrerade vattnet. Vid full
drift av anläggningen, när anläggningen förser Katrineholm med vatten, ligger
grundvattennivån på ca +42 nära infiltrationen. Väster ut sjunker grundvattennivån till ca
+36. Österut sker en större förändring som följer topografin. I den östar delen av området
ligger grundvattennivån på ca +27.
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Figur 6. Ungefärliga grundvattennivåer i åsen vid full drift för Katrineholms
vattenförsörjning.

2.4

Grundvattnets kemiska sammansättning

Vattenanalyser från Forssjö vattentäkt visar på en god fysikalisk, kemisk och bakteriologisk
grundvattenkvalitet i åsen. pH-värdena ligger på ca 7. Vattnet är mjukt till medelhårt (ca 4
5°dH) och alkaliniteten uppgår till ca 70 - 80 mg/L. Innehållet av organiskt material, mätt som
CODMn, är lågt (ca 1 mg/l). Kloridhalten är låg ca 10 – 20 mg/l och den totala salthalten
uppgår till ca 20 mS/m. Färg och turbiditet (grumlighet) är låga.
Fluoridhalten i Forssjö är ca 0,4 -0,6 mg/L vilket är bra och ger ett visst skydd mot
kariesangrepp.
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3

Grundvattenförekomstens värde

Vid vattenskyddsarbeten bör grundvattenförekomstens/vattentäktens värde bedömas. Både
vattentäkter i drift och reservvattentäkter är generellt sett så värdefulla att de ska ha fastställda
vattenskyddsområden. Forssjö har ett mycket högt värde eftersom grundvattenförekomsten i
denna del av åsen används för kommunal vattenförsörjning och huvudvattentäkt för
Katrineholms tätort, Flens tätort med kransorter och Baggetorp och Marmorbyn i Vingåkers
kommun. I dagsläget är detta den enda
(huvudvattentäkt och som dessutom utgör den enda vattentäkten för Katrineholm).
Grundvattenförekomstens värde enligt Naturvårdsverkets Handbok om vattenskyddsområde,
utgåva 1, februari 2011 är högsta möjliga, dvs – Extremt högt skyddsvärde. I denna
värdeklass ingår allmänna huvudvattentäkter som inte har någon reservvattentäkt.

10

4

Förslag till vattenskyddsområde

4.1

Allmänt

I vattenskyddsområde Forssjö, se kapitel 4.4, redovisas avgränsningen av föreslaget nytt
vattenskyddsområde för isälvsavlagringen. De föreslagna skyddsföreskrifterna redovisas i
kapitel 4.4. Konsekvenserna av föreslaget vattenskyddsområde som redovisas i separat
rapport baseras på dessa båda underlag.

4.2

Allmänna principer för avgränsning av vattenskyddsområde
och indelning i skyddszoner

I Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (Naturvårdsverket, 2003,
reviderad upplaga 2011) anges generellt att ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens
tillrinningsområde, såvida inte beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom
fastställande av ett mindre område som skyddsområde. Vid avgränsning av ett skyddsområde
som är mindre än tillrinningsområdet bör hänsyn tas till naturliga och tekniska
skyddsbarriärer och till nuvarande och potentiella riskobjekt inom tillrinningsområdet.
Som utgångspunkter för avgränsningen av vattenskyddsområden för grundvatten anges i
Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden (Naturvårdsverket, 2003b):
”att långsam omsättning i grundvattenmagasinet och svårigheterna att rena förorenat
grundvatten kräver en strategi som medger rådrum, i händelse av en akut förorening, att
upptäcka och sanera skadan i första hand innan föroreningen når grundvattnet, i andra hand
innan den hinner transporteras till uttagsbrunnarna. Vattenskyddsområden skall också
avgränsas på sådant sätt att föroreningar kan fastläggas eller brytas ned eller på annat sätt
oskadliggöras innan de når en grundvattentäkt. Genom lämpliga restriktioner ska det
dessutom tillses att skadliga ämnen överhuvudtaget inte tillförs grundvattnet”.
Enligt de allmänna råden skall det vid avgränsningen också särskilt övervägas om befintliga
verksamheter eller anläggningar, som kan ha betydelse för att uppnå syftet med
vattenskyddsområdet, behöver ligga inom skyddsområdet för att på så sätt omfattas av
föreskrifterna. Detta gäller då vattenskyddsområdet inte omfattar hela tillrinningsområdet.
I Naturvårdsverkets handbok rekommenderas en avvägning vid avgränsningen mellan ett
barriär- och riskbaserat tänkande, dvs där man koncentrerar sig på sårbarhet och
uppehållstider respektive potentiella föroreningskällor.
I de allmänna råden anges att ett skyddsområde bör delas in i zoner med föreskrifter som är
anpassade efter de naturgivna förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon. Ett
vattenskyddsområde kan delas in i vattentäktszon, primär respektive sekundär skyddszon och
vid behov tertiär skyddszon. Vattentäktszonen skall säkerställa ett effektivt närskydd för
vattentäkten och området skall vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren (låst
inhägnad). Den primära skyddszonen skall skapa rådrum vid en akut förorening och skall
omfatta särskilt känsliga (sårbara) inströmningsområden. Som en riktlinje anges också att
uppehållstiden i grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns bör vara minst 100
dagar. Det huvudsakliga syftet med den sekundära skyddszonen är bibehålla en hög
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Som riktlinje anges att uppehållstiden i
grundvattnet bör vara minst ett år från den sekundära skyddszonens yttre gräns till
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vattentäktsområdet. En eventuell tertiär zon omfattar återstående delar av
vattenskyddsområdet.

4.3

Avgränsning av vattenskyddsområdet och indelning i
skyddszoner

Avgränsningen av det föreslagna skyddsområdet är främst baserat på de hydrogeologiska
förhållandena som de beskrivits i avsnitt 2.
Viss hänsyn har också tagits till befintliga och eventuellt tillkommande potentiella
föroreningskällor, exempelvis har hänsyn tagits till planerad men ännu ej byggd förbifart i den
sekundära skyddszonen då verksamhet där innefattar aktiviteter med viss
föroreningspotential.

Figur 7. Förslag till vattenskyddsområde med vattentäktszon (inre röd begränsningslinje,
primär(blå) och sekundär skyddszon (yttre grön begränsningslinje). Det skrafferade området
är i kommunens ägo.
Det föreslagna vattentäktsområdet innefattar befintliga brunnsområden och
infiltrationsbassänger samt områden för infiltration med sprinkling. Bassäng- och
brunnsområden områden är i dag inhägnat. Katrineholms kommun äger större delen av den
primära vattenskyddszonen. I figur 7 är kommunens markareal skrafferat.
Den föreslagna primära skyddszonen omfattar isälvsavlagringens centrala delar där grovt
material finns från markytan ner till grundvattenzonen. Den primära skyddszonen sträcker sig
sedan längs åsens centrala delar hela vägen från Bjälkbol i sydost till ca 5 km åt nordväst.
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Den sekundära skyddszonen innefattar de perifera delarna av åsen där det framförallt är mer
finkornigt material och områden fram till ytvattendelarna. Där avgränsningen inte
sammanfaller med ytvattendelaren har avrinningen bedömts ske på sådant sätt att det inte kan
förorena vattentäktens grundvattenmagasin. Den sekundära skyddszonen täcker en yta av
knappt 10 km2.
I söder begränsas zonerna av dem grundvattendelare som SGU har angett.
Någon tertiär skyddszon föreslås inte.
Det föreslagna skyddsområdets utsträckning redovisas även i kapitel 4.4.

4.4

Förslag till skyddsföreskrifter

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområden (Naturvårdsverket 2003 och
2011) bör skyddsföreskrifterna utformas så att de säkerställer ett tillräckligt skydd på både
kort och lång sikt, dvs i ett flergenerationsperspektiv. Föreskrifterna bör anpassas efter lokala
förhållanden och efter skyddsbehovet. För ett vattenskyddsområde gäller redan ett antal
bestämmelser som härrör från föreskrifter från kommuner, länsstyrelser och statliga
myndigheter. Dubbelregleringar, dvs att exakt samma regler som redan finns i denna typ av
föreskrifter införs i skyddsföreskrifterna, bör undvikas.
Skyddsföreskrifterna kan innehålla förbud, krav på tillstånd och anmälningsplikt. Om
särskilda skäl finns får länsstyrelsen respektive kommunen meddela dispens från föreskrifter
som de har meddelat. Skyddsföreskrifterna kan gälla både befintliga och tillkommande
verksamheter.
I de allmänna råden finns förslag till vad som bör föreskrivas för ett antal potentiellt
förorenande verksamheter. Restriktioner ska dock alltid anpassas efter lokala förhållanden och
får inte vara längre gående än vad som motiveras av skyddsbehovet för
vattentäkten/grundvattenförekomsten.
De föreslagna skyddsföreskrifterna för Katrineholms vattentäkt ansluter i huvudsak till de i de
allmänna råden rekommenderade föreskrifterna.
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Vattenskyddsföreskrifter för Katrineholms vattentäkt
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och
sekundär skyddszon.
2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning,
vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som
inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en
begravningsplats.
Avfall: Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt
i stället för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i
industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart
och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed
jämförliga förfaranden.

Kemiskt bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt
som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer,
däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på
egendom. Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel
eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen
begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild
benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
Tillsynsmyndigheten: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska
betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.
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3 § Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av områden för brunnar samt områden för infiltration i bassänger
och genom sprinkling. Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för
vattentäktsverksamhet får förekomma inom vattentäktszonerna.
Områden för infiltrationsbassänger skall hållas inhägnade. Inhägnade områden får endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren.

4 § Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen.
Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter och
kemiska bekämpningsmedel är ej tillåten. Undantag från förbud är hantering av drivmedel i
fordon samt i arbets- och trädgårdsmaskiner.
Hantering av för grundvattnet andra giftiga eller skadliga ämnen, i sådan mängd att
grundvattenkvalitén kan påverkas, är ej tillåten.
Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för befintliga fastigheters
oljeförbrukning. Förutom transport till sådan fastighet är all annan hantering förbjuden.
Förvaringstankar för sådan fastighet med tillhörande ledningar ska vara utrustade eller
placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i
marken.
Förvaringstank för drivmedel för skogsbruksmaskin eller annan maskin får inte förekomma.
Hantering av drivmedel till skogsbruksmaskin eller annan maskin ska ske utanför den
primära zonen.
Föreskriften omfattar inte hantering av petroleumprodukter som är nödvändig för drift av
vattentäkten.
Sekundär skyddszon: Hantering av giftiga eller skadliga ämnen, t ex petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat, tjärprodukter och kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Hantering av drivmedel i fordon samt i arbets- och
trädgårdsmaskiner kräver ej tillstånd.
Förvaringstank för drivmedel för skogsbruksmaskin eller annan maskin får ej förekomma
utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.
5 § Jordbruk
Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Se även
4§. Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och förvaring av ensilage som kan avge
pressvatten får ske efter tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas.
Sekundär skyddszon: Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
6 § Djurhållning
Primär skyddszon: Hållning (inklusive bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är
sällskapsdjur samt hov eller klövbärande djur får inte förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
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7 § Skogsbruk
Primär skyddszon: Upplag av bark, flis, spån, timmer och GROT samt hantering av kemiska
bekämpningsmedel får inte förekomma. Gallring, röjning, föryngringsavverkning, uttag av
skogsbränsle och annan avverkning av skog samt stubbrytning och markbearbetning får
förekomma endast efter tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs dock inte för vattentäktsinnehavarens skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs för att möjliggöra sprinkling inom områden för infiltration och
inom primär zon som utförs för att möjliggöra åtkomst till och skötsel av vattentäkten.
Sekundär skyddszon: Tillfälliga upplag av bark, flis, spån, timmer och GROT samt hantering
av kemiska bekämpningsmedel får ske efter tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrift som för primär skyddszon.

8 § Avloppsvatten och avloppsledningar
Primär skyddszon: Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla får bibehållas under
förutsättning att tillstånd meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av befintliga
anläggningar kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Avloppsledningar/anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller renoveras.
Sekundär skyddszon: Infiltrationsanläggning för avloppsvatten får utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.
Avloppsledningar/anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller renoveras.
9 § Avfall mm
Primär och sekundär skyddszon: Upplag av avfall, förorenade massor eller snö från
trafikerade ytor får inte förekomma.
10 § Vägar och väghållning
Primär: Ny gata eller väg eller plats för parkering får anläggas efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten Vägsaltning medel skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Dammbindande medel får ej användas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Asfalt och oljegrus får inte användas utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus eller upplag av vägsalt får inte förekomma.
Sekundär skyddszon: Vägsaltning eller dammbindande medel skall ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej påverkas. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller upplag av
vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
11 § Täktverksamhet, schaktningsarbeten m.m.
Primär och sekundär skyddszon: Sand- och grustäkt och annan materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för husbehov eller annars. Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag av sand för vattenverksamhet vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande massor får inte ske.
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Dikning får inte förekomma. Befintliga diken ska underhållas så att inga olägenheter för
vattentäkten uppstår.
Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning, spontning, underjordsarbeten, borrning och liknande i mark eller
vattenområden får ske endast efter tillstånd av tillsynsmyndigheten. Oljespill får inte
förekomma.
Förbud gäller dock inte för vattentäktsinnehavarens borrningar för undersökningar och
brunnar, schaktningar för ledningar och annat samt liknande arbeten i mark och vattenområde
i syfte att bedriva vattenverksamhet.
12 § Enskilda grundvattentäkter
Primär skyddszon: Brunn för enskild grundvattentäkt får endast utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Enskild grundvattentäkt som bedrivs då dessa föreskrifter börjar gälla
får fortsätta endast för vattenförsörjning av sådan en- eller tvåfamiljsfastighet som inte är
ansluten till kommunens allmänna va-anläggning. Brunn skall vara så utförd att förorening
inte kan spridas till mark eller grundvatten.
13 § Energianläggningar
Anläggning som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla och inte omfattas av tillstånd eller
tidigare anmälan, får bibehållas under förutsättning att tillstånd meddelats eller att anmälan
gjorts till tillsynsmyndigheten.
Primär skyddszon: Anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg,
mark eller grundvatten får inte utföras.
Sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark
eller grundvatten får utföras efter tillstånd av tillsynsmyndigheten.
14 § Transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods får ske endast på av
länsstyrelsen rekommenderad väg.

15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som inte regleras ovan och som kan innebära risk
för grundvattnet får inte etableras.
Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som inte regleras ovan och som kan innebära
risk för grundvattnet får inte etableras utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa har antagits.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder
av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte
bedrivas.
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Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten
får verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande.
Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den
dagen lämnat in en ansökan om tillstånd – som leder till att ansökan beviljas - respektive gjort
en anmälan till tillsynsmyndigheten.
16 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats
enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller
enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde
finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga
för driften av vattentäkten.

18

Allmänna upplysningar
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2
kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112,
tillsynsmyndigheten samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:808) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs
även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Vidare krävs anmälan för
att inrätta en annan avloppsanordning. Samma sak gäller för ändring av ovan angivna
avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd
eller sammansättning.
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter
enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Kommunen ska samråda med vattentäktens huvudman och
höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband med en sådan prövning kan
kommunen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika
vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken,
meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till
ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i
anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) iakttas.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som
behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa
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och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången,
skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar
av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att
förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a§
miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel
som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas för att
behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter.
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) och Naturvårdsverkets allmänna
råd 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14§ SNFS
1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS
2000:7 regleras hanteringen av kemiska bekämpningsmedel. Bestämmelsen innebär att den
som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka
om tillstånd för detta hos tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska sedan utifrån erforderligt
beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också
meddela villkor för tillståndet.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med föreskrifter och deras tillämpningar är att säkerställa att
påverkan eller risk för påverkan på grundvattnet inte uppstår så att vattnet inte kan användas
för Katrineholms dricksvattenförsörjning, del av Vingåkers vattenförsörjning och en stor del
av Flens kommun.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för Katrineholms vattentäkt i Forssjö.
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Tranport av farligt gods.
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i
länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas
prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett
flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till
Katrineholms kommunen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts.

Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 §, 7 kap. 30 §
Miljöbalken).
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Katrineholm Vatten och Avfall AB
Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter
för Katrineholms vattentäkt i Forssjö

1. Förslag till vattenskyddsområde
2. Teknisk beskrivning
3. Regelverk kring vattenskyddsområden
4. Riskinventering och riskanalys
5. Konsekvensanalys

1

Allmänt om vattenverket

Katrineholms vattenverk är beläget i Forssjö, Katrineholms kommun.
Vattenförsörjningen för Katrineholms vattenverk baseras på uttag av råvatten i sjön
Viren, konstgjord infiltration via fyra infiltrationsdammar och eller via sprinkling, uttag
av grundvatten via borrade brunnar samt slutgiltig desinfektion och pH-justering i
vattenverket beläget i Forssjö. Vid driftstörningar vid Viren finns Forssjösjön som ett
alternativ som reserv för uttag av råvatten för infiltration i åsen.
Den nybyggda anläggningen togs i drift 2011. Den försörjer Katrineholm med
dricksvatten, även större delen av Flens kommun och Baggetorp, Viala och
marmorbyn i Vingåkers kommun.
Vattenberedningen är utformat enligt följande:
-

Filtrering av råvatten via skivfilter
Infiltration via infiltrationsdammar
Uttag av grundvatten via grundvattenbrunna
Avjärningsanläggning
Primär desinfektion via UV-ljus
pH-justering med Lut
Desinfektion via monokloramin
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1

Allmänt om regelverk kring
vattenskyddsområden

1.1

Allmänt

I det följande redogörs för vissa redan gällande regler för vattenskyddsområden som
är av betydelse vid bedömningen av konsekvenserna av de föreslagna
skyddsföreskrifterna.
I miljöbalken är det speciellt fyra kapitel som är av betydelse för
vattenskyddsområden: de allmänna hänsynsreglerna (kap 2), reglerna kring
skyddade områden (kap 7), reglerna kring miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(kap 9) och vattenverksamhet (kap 11).
När ett område fastställs som vattenskyddsområde inträder vissa generella regler per
automatik. Dessa bör inte finnas med i skyddsföreskrifterna (eftersom
dubbelreglering bör undvikas) men behöver bedömas när de totala konsekvenserna
av inrättandet av vattenskyddsområdet ska beskrivas. De generella regler som
åsyftas är dels Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av kemiska
bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), dels föreskrifterna om utformning av
oljecisterner m.m. samt hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4, NFS 2003:24
och NFS 2006:16). Dessa föreskrifter gäller alltid inom vattenskyddsområden och
gäller således idag inom det befintliga vattenskyddsområdet.
För fastighetsägare och verksamhetsutövare blir konsekvensen av det förslagna
vattenskyddsområdet förutom föreskrifternas restriktioner även de generella regler
och restriktioner som inträder per automatik.

1.2

Miljöbalken

I detta avsnitt redovisas vissa regler enligt Miljöbalk (1998:808). Beskrivningen är inte
fullständig och redovisningen inte ordagrann lagtext. Läsaren hänvisas därför även
direkt till miljöbalken.
1.2.1

Allmänna hänsynsregler (kap 2)

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler. Dessa hänsynsregler innebär t ex
att om en grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som bedriver eller avser att bedriva sådan verksamhet eller vidta sådan
åtgärd i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda grundvattentillgången mot skada eller olägenhet. Vidare
skall alla, som bedriver eller avser att bedriva sådan verksamhet eller vidta sådan
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för grundvattentillgången.
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1.2.2

Skydd av områden (kap 7)

Ett vattenskyddsområde fastställs enligt 7:21 och 7:22 §§ miljöbalken, Skydd av
områden. Om allmänheten berörs av skyddsföreskrifter fastställs dessa enligt 7:30 §,
s k ordningsföreskrifter, se nedan.
7:21 § säger att såväl kommuner som länsstyrelser kan fastställa vattenskyddsområden och att detta kan ske för grund- och ytvattentäkter som utnyttjas eller
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Denna paragraf medger således att
vattenskyddsområdet kan omfatta ett större område än vad de befintliga uttagen
kräver.
7:22 § säger bl a att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela föreskrifter om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter som behövs för att tillgodose syftet
med området. Vid behov får föreskrivas om att skyltar ska sättas upp och att annans
mark får tas i anspråk för detta. Vidare sägs att föreskrifterna ska gälla omedelbart
även om de överklagas. Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från
föreskrifter om det finns särskilda skäl.
Enligt 7:24 § får länsstyrelsen eller kommunen när en fråga väckts om att ett område
ska skyddas, bl a som vattenskyddsområde, meddela förbud mot att sådana åtgärder
vidtas utan tillstånd som berör området eller föremålet och som strider mot syftet
med det tilltänkta skyddet.
Enligt 7:25 § ska vid inrättande av vattenskyddsområden hänsyn tas även till
enskilda intressen (intresseprövning). En inskränkning i enskilds rätt att använda
mark eller vatten som grundas på en skyddsföreskrift får inte gå längre än vad som
krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Enligt 7:26 § får dispens från förbud endast ges om det är förenligt med förbudets
eller föreskriftens syfte.
Enligt 7:30 § får ordningsföreskrifter meddelas om rätten att färdas och vistas inom
ett vattenskyddsområde och om ordningen i övrigt inom området. Även i detta fall
gäller föreskrifterna omedelbart även om de överklagas.
Ytterligare regler för vattenskyddsområden finns i Förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken mm. Nedan kommenteras vissa av paragraferna i
förordningen:


I 23 § i denna förordning sägas att en ansökan om tillstånd eller dispens enligt
7 kap MB ska vara skriftlig och åtföljd av en karta samt, i den utsträckning
som behövs i det enskilda fallet, en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap
MB.



§ 24 säger att innan länsstyrelsen eller kommunen fattar beslut ska den
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt att inom viss tid yttra sig över
förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en månad.



§ 25 rör frågor om hur myndighetssamråd ska ske.



§ 26 säger att beslut om vattenskyddsområde snarast ska kungöras och att
detta ska införas i ortstidning.
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1.2.3

§§ 34-36: Ersättning och inlösen. Länsstyrelsen ska på statens vägnar söka
träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar
inlösen av fastighet. Talan om ersättning eller inlösen kan även föras i
domstol enligt 31 kap MB. Enligt 31:4 § har fastighetsägaren rätt till ersättning
på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras.
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (kap 9)

Tillstånds- och anmälningsplikt
I bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
förtecknas verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt följande:
A: Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen
B: Tillstånd söks hos länsstyrelsen
C: Verksamheten är anmälningspliktig till kommunal nämnd
E: Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt EG-direktiv
Utöver dessa tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns U-verksamheter
över vilka kommunernas miljökontor har tillsynsansvar.
Avledning av avloppsvatten och inrättande av värmepumpsanläggningar som
regleras genom föreskrifter för vattenskyddsområde regleras även genom 9 kap
miljöbalken, (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) samt i Förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avledning av avloppsvatten
Enligt 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd från kommunens miljönämnd för avloppsanordningar till vilka vattentoaletter
ska anslutas. Detsamma gäller för anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Även för annan avloppsanordning krävs tillstånd från kommunens miljönämnd.
Således gäller tillståndsplikt för infiltration av bad- disk och tvättvatten (BDT-vatten)
inom föreslaget vattenskyddsområde, sekundär skyddszon med stöd av 13 §
Förordning (1998:899).
Energianläggningar
Enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet hälsoskydd gäller att
anmälan till kommunens miljönämnd krävs för inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av energi ur mark, ytvatten och grundvatten. Kommunen får föreskriva
att det krävs tillstånd inom kommunen eller inom vissa delar av denna om det behövs
för att skydda människors hälsa eller miljön. På Gotland gäller tillstånd för
värmepumpsanläggningar inom fastställda vattenskyddsområden. Tillstånd krävs inte
för anläggningar som baseras på luftvärmepumpar.
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1.2.4

Vattenverksamhet (kap 11)

Vattenverksamhet regleras enligt 11 kap miljöbalken men kan även regleras i
vattenskyddsföreskrifter såsom:
1. Fyllning och pålning i vattenområden.
2. Grävning, sprängning, rensning i vattenområden (muddring).
3. Bortledande av grundvatten och anläggningar för detta (grundvattentäkt).
5. Markavvattning.
För vattenverksamhet gäller generellt att tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.
Regeringen får dock enligt 11:9 a § meddela föreskrifter om att det krävs anmälan
istället för tillstånd för vissa verksamheter. Vattenverksamheter ska anmälas till
länsstyrelsen, dvs inte till kommunal nämnd som är normalt för anmälningspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken.
I Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet listas följande verksamheter som
ska anmälas till länsstyrelsen innan de får påbörjas:
1. Anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5
hektar
2. Uppförande av anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den
bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 m2.
3. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till
högst 3000 m2.
4. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till
högst 500 kvadratmeter.
5. Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett
annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattenområdet uppgår till högst 3000 m2.
6. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag
med medelvattenföring som uppgår till högst en kubikmeter per sekund.
7. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst
en kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.
9. Bortledande av högst 600 m3 ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst
100 000 m3 per år, eller utförande av anläggningar för detta.
10.Bortledande av högst 1000 m3 ytvatten per dygn från ett annat vattenområde
än vattendrag, dock högst 200 000 m3 per år, eller utförande av anläggning för detta.
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11. Utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet
enligt 1-10.
12. Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10.
13. Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en
anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.
Enligt 11 kap 15 § miljöbalken är även vissa rensningar anmälningspliktiga till
länsstyrelsen. Det kan noteras att det inte förekommer anmälningsplikt för
grundvattenuttag eller anläggningar för detta utan tillstånd ska sökas hos mark- och
miljödomstolen. Det finns dock två undantag:
1. För vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets
husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning behövs inte tillstånd enligt 11:11 §.
2. Enligt 11:12 § behövs inte tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller
enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena. Detta gäller för all vattenverksamhet.

1.3

Naturvårdsverkets föreskifter

I det följande beskrivs kortfattat innehållet i föreskrifterna. Den som vill informera sig
mer i detalj om innehållet bör ta del av texterna i sin helhet.
1.3.1

Spridning av bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel regleras enligt 14 kap 18-20 §§ MB och
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2. I Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3
och i NFS 2000:7 ges anvisningar och kompletteringar för tillämpning av
föreskrifterna.
Miljöbalken 14 kap 18-20 §§
Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel ska spridas på sådant sätt att
människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att
miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Dispens kan ges om det finns synnerliga skäl.
Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly
får inte spridas över skogsmark. Inte heller får enskilda trädstammar behandlas med
sådana bekämpningsmedel. Dispens kan komma ifråga för vetenskaplig prövning
samt om återväxt inte rimligen kan tillgodoses genom röjning med mekaniska
metoder.
SNFS 1997:2
Föreskrifterna syftar till att reglera användningen av bekämpningsmedel på ett
sådant sätt att människor och människors egendom inte skadas och att kvaliteten
hos yt- och grundvatten inte försämras samt att den vilda floran och faunan så långt
möjligt skyddas mot oavsiktlig påverkan.
Den som avser att sprida bekämpningsmedel ska förvissa sig om att denna kan ske
utan risk för grundvattenförorening.
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Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av
spridningsutrustning är den som utför denna skyldig att bestämma och iaktta de
skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd av
vattentäkter, sjöar, och vattendrag samt omgivande mark och egendom. Vid
bestämning av skyddsavstånd ska hänsyn tas till:


på platsen rådande temperatur och vindförhållanden.



det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen.



jordart och markstruktur samt markens lutning mot omgivningen på den plats
där spridningen avses ske.



bekämpningsmedlets egenskaper.



omgivningens känslighet för medlet.

Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd från kommunal nämnd yrkesmässigt
användas:


på tomtmark för flerfamiljshus



på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna platser



inom skyddsområde för vattentäkt



vid planerings- och anläggningsarbeten

Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3 med kompletteringar i NFS 2000:7
I Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3 ges bl a anvisningar om markanpassat
skyddsavstånd vid spridning av bekämpningsmedel enligt nedan:


1 m till diken och dräneringsbrunnar



6 m till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller
överkant strandbrink



12 m från dricksvattenbrunn

Vid större lutning än 5 % ökar behovet av skyddsavstånd från angivna 6 m intill sjöar
och vattendrag upp till 25 m vid 20 % lutning.
Vid tillredning av bekämpningsvätska samt påfyllning och rengöring av spridningsutrustning:


ca 30 m till ovan angivna objekt

Större skyddsavstånd kan behövas om man bedömer att markförhållandena är
sådana att det finns stor risk för marktransport till det aktuella skyddsobjektet.
Med tanke på att bekämpningsmedelsrester kan finnas kvar länge i mark och vatten
sägs vidare att särskild restriktivitet bör gälla vid tillståndsprövning för användning av
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Tillstånd bör därför inte medges inom
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inre (primär) skyddszon. Ett tillstånd bör således, under vissa förutsättningar kunna
övervägas i den yttre (sekundära) skyddszonen.
1.3.2

Utformning av cisterner samt hantering av brandfarliga vätskor

Utformning av oljecisterner m.m. samt hantering av brandfarliga vätskor regleras i
NFS 2000:4, NFS 2003:24, NFS 2006:16 och NFS 2009:3.
I Naturvårdsverkets ”Föreskrifter och allmänna råd”, NFS 2003:24 och ändring i NFS
2006:16, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga
vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl a att ytor,
på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och
läckage kan insamlas och omhändertas.
Cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym som är större än 250 liter
ska ha sekundärt skydd. Kravet på sekundärt skydd gäller inte cistern med
tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under
regelbunden uppsikt. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad
vätskevolym, dock minst den största behållarens volym, och ska vara tätt och
hållbart.
För cisterner inom vattenskyddsområde som saknar sekundärt skydd ska
återkommande kontroll genomföras med ett intervall av 6 år om anordningen har ett
gott korrosionsskydd. För anordningar som inte uppfyller kravet på gott
korrosionsskydd ska återkommande kontroll ske med ett intervall av 3 år.
Informationsskylt om vattenskyddsområde ska vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank
inom vattenskyddsområde.
Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras Vidare ska åtgärder
vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.
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1

Metodik riskinventering och riskanalys

1.1

Allmänt

Den riskanalys som presenteras i föreliggande rapport syftar till att kvantifiera
och klassificera risker för förorening av Forssjö vattentäkt från identifierade
potentiella föroreningskällor inom det föreslagna vattenskyddsområdet. I
riskanalysen ingår således en inventering av verksamheter och objekt inom det
föreslagna skyddsområdet som kan utgöra potentiella föroreningskällor.
En riskanalys är en viktig komponent när ett skyddsområde ska avgränsas och
skyddsföreskrifter fastställas för en vattentäkt eller en grundvattenförekomst.
Det är dessutom av vikt att känna till olika riskfaktorer när en beredskapsplan i
händelse av olyckor ska upprättas. Riskanalysen kan dessutom ligga till grund
för handlingsplaner med åtgärder för att minska riskerna för vattentäkten eller
grundvattenförekomsten samt för att följa upp och utvärdera riskminskande
åtgärder. Syftet med riskanalysen är också att kommunens olika instanser ska
ha en god insikt om potentiella föroreningskällor och risker inom
vattenskyddsområdet.
I föreliggande rapport utgör riskanalysen med inventeringen av verksamheter
och objekt dessutom underlag för konsekvensbedömningen av föreslagna
skyddsföreskrifter
För att kunna göra en riskanalys behövs information dels om potentiella
föroreningskällor (PFK) inom det föreslagna skyddsområdet, dels
grundvattenmagasinets sårbarhet (S) gentemot föroreningar. För varje potentiell
föroreningskälla görs en klassning av dess föroreningspotential. Risken för
förorening definieras i detta sammanhang som produkten av föroreningspotentialen och områdets sårbarhet dvs:
Risk (för förorening) = PFK · S

där

•

PFK således är föroreningskällans så kallade föroreningspotential (se
avsnitt 1.2.2).

•

och S är ett mått på den omättade zonen (vid föroreningskällan) och den
mättade zonen (mellan föroreningskällan och grundvattentäkten)
egenskaper att transportera föroreningar till grundvattentäkten i en
oacceptabel koncentration, så kallad sårbarhet (se figur 1-1).
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Figur 1-1. Skiss som visar en potentiell föroreningskälla och transportväg för
föroreningar genom den omättade zonen (vertikal pil) och den mättade zonen
(horisontell pil) mot en grundvattentäkt med en uttagsbrunn. Risken för
förorening av grundvattentäkten beror på föroreningskällans
föroreningspotential och sårbarheten hos den omättade zonen och den mättade
zonen dvs markens förmåga att transportera föroreningen till uttagsbrunnen i en
oacceptabel koncentration.
I det aktuella fallet baseras sårbarheten för den vertikala transporten ned till
grundvattenmagasinet på egenskaperna av de jordlager som ligger i ytan. Den
horisontella sårbarheten kan ibland baseras på transporttiden till vattentäkten. I
Forssjö kommer ingen hänsyn att tas till transporttiden på grund av att det finns
flera uttagsområden både i öster och väster. Det är således endast den
vertikala sårbarheten som ger mått på sårbarheten mellan respektive PFK och
grundvattentäkterna.

1.2

Inventering och klassificering av potentiella
föroreningskällor

1.2.1

Inventering av potentiella föroreningskällor, PFK

Katrineholms miljöförvaltning har tillhandahållit underlag för befintliga
verksamheter och potentiellt eller konstaterat förorenade områden i och kring
det föreslagna vattenskyddsområdet. Eventuella brister som finns i detta
underlagsmaterial kvarstår därför i riskanalysen. Vidare har kompletterande,
muntlig information erhållits från kommunen och från boende i området om
vissa pågående och tidigare verksamheter. En översiktlig fältinventering har
gjorts i området i samband med undersökningarna för den nya vattentäkten.
Underlaget omfattar följande typer av potentiella föroreningskällor:
•

Miljöfarliga verksamheter.

•

Cisterner för lagring av petroleumprodukter.
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•

Lantbruk och hästsportanläggningar.

•

Fastigheter med tillstånd för spridning av bekämpningsmedel.

•

Större men även enskilda avloppsanläggningar.

•

Förorenade områden.

Information om vägar inom det föreslagna vattenskyddsområdet som främst
används för transport av farligt gods har hämtats från Räddningsverket (nu
Myndigheten från samhällsskydd och beredskap).
1.2.2

Klassificering av PFK

Metodiken för klassificering av föroreningspotentialen för olika typer av PFK
baseras på klassificering av fyra ingående faktorer (A–D), utgående från det
farligaste ämnet/de farligaste ämnena för varje typ av PFK:
•

A: Det potentiellt förorenande ämnets rörlighet och nedbrytning i marken.

•

B: Om ämnet släpps ut i vätskeform och därmed i sig ger upphov till ett flöde
och om utsläppet sker på markytan eller nere i marken.

•

C: Sannolikheten för att ett utsläpp sker och hur varaktigt det kan förväntas
vara.

•

D: Vilken mängd som släpps ut och i vilken koncentration ämnet ger upphov
till negativa effekter av betydelse.

För varje typ av PFK har de fyra ovannämnda faktorerna klassats i en skala från
1 till 3:
•

1: Litet till måttligt bidrag till föroreningspotentialen.

•

2: Måttligt till stort bidrag till föroreningspotentialen.

•

3: Stort till mycket stort bidrag till föroreningspotentialen.

Klassificering av den (totala) föroreningspotentialen för varje PFK (PFKtot) utgår
från en multiplikation av poängen för de fyra ovannämnda faktorerna (PFKtot =
A·B·C·D). PFKtot har därefter indelats i fyra klasser:
•

PFKtot-klass 1 (1–8): Låg föroreningspotential.

•

PFKtot-klass 2 (9–16): Måttlig föroreningspotential.

•

PFKtot-klass 3 (17–23): Hög föroreningspotential.

•

PFKtot-klass 4 (> 23): Mycket hög föroreningspotential.

Den resulterande klassificeringen av föroreningspotentialen för varje PFK
presenteras i kapitel 4.
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1.3

Sårbarhetsklassificering

Den vertikala sårbarheten vid respektive PFK styrs av den omättade zonens
lokala hydrogeologiska egenskaper och dess förmåga att kvarhålla
föroreningar. Den aktuella klassificeringen av vertikal sårbarhet utgår från den
geologiska kartan dvs SGU:s jordartskarta. Sårbarhetsklassificeringen baseras
på geologisk stratigrafi och är indelad i fyra sårbarhetsklasser (benämnda Svklasser), nedan angivna med ökande grad av vertikal sårbarhet:
•

Sv-klass 1 (låg vertikal sårbarhet): Lera

•

Sv-klass 2 (måttlig vertikal sårbarhet): Morän

•

Sv-klass 3 (hög vertikal sårbarhet): Svallat material i huvudsak sand

•

Sh-klass 4 (mycket hög vertikal sårbarhet): Isälvsmaterial i dagen

1.4

Riskklassificering

Riskklassificeringen har gjorts genom att beräkna produkten av klassen för
föroreningspotentialen för varje PFK (PFKtot) och klassen för den totala
sårbarheten (Stot) vid läget för varje PFK. Matrisen i tabell 4-1 anger möjliga
kombinationer av klassificering av föroreningspotential och total
sårbarhetsklass, och resulterande riskklassificering innehållande fyra
riskklasser från låg till mycket hög risk. Följande indelning har gjorts:
Riskklass 1 (1-2): Låg risk
Riskklass 2 (3-6): Måttlig risk
Riskklass 3 (7-12): Hög risk
Riskklass 4 (13-16): Mycket hög risk
Tabell 1-1. Matris med möjliga kombinationer av föroreningspotential och total
sårbarhet, och resulterande riskklassificering med fyra riskklasser.
Föroreningspotential hos varje PFK

Sårbarhet för
varje PFK
Klass 1
(Låg total
sårbarhet)

Klass 2
(Måttlig total
sårbarhet)

Klass 3
(Hög total
sårbarhet)

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 4

(Låg föroreningspotential)

(Måttlig föroreningspotential)

(Hög föroreningspotential)

(Mycket hög
föroreningspotential)

Låg risk
(1)

Låg risk
(2)

Måttlig risk
(3)

Låg risk
(2)

Måttlig risk
(4)

Hög risk
(6)

Hög risk
(8)

Måttlig risk
(3)

Hög risk
(6)

Hög risk
(9)

Mycket hög risk
(12)

Måttlig risk

Hög risk

Mycket hög risk

Mycket hög risk
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Måttlig risk
(4)

Klass 4

(4)

(8)

(12)

(Mycket hög total
sårbarhet)

7

(16)

2

Inventering av potentiella föroreningskällor

2.1

Miljöfarliga verksamheter

Detta avsnitt behandlar pågående (2011) miljöfarliga verksamheter inom det
föreslagna vattenskyddsområdet. Syftet är att ge en kort bakgrund till den
ansatta PFK-klassificeringen för olika typer av verksamheter.
I kommunens förteckningar finns inga miljöfarliga verksamheter inom det
föreslagna vattenskyddsområdet, vare sig inom primär eller inom sekundärzon.
Historiskt sett är det bara täktverksamhet, uttag av sand, som har förekommit i
mindre omfattning inom skyddsområdet. Tillstånd till täktverksamhet har tidigare
funnits men finns inte idag. Vid inventeringen har det inte framkommit att någon
av de andra verksamheterna har förekommit tidigare inom området.

2.2

Lagring av petroleumprodukter

Enligt kommunens förteckning över cisterner för lagring av petroleumprodukter
finns inga registrerade cisterner inom skyddsområdet. I Forssjö men utanför
skyddsområdet finns några cisterner registrerade. Kommunen har påpekat att
förteckningen inte är heltäckande. Förteckningen omfattar inte lagringscisterner
vid exempelvis anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter men enligt
kommunen finns inga sådana verksamheter heller.
I dagsläget lagras det således inga petroleumprodukter vare sig inom primär
eller sekundär zon. Flertalet fastigheter i Forssjö samhälle är av relativt sent
datum och har försetts med bergvärme.
Skulle det ha funnits oljecisterner skulle dessa ha ansatts PFK-faktorerna A = 2,
B = 2, C = 1 och D = 2.

2.3

Lantbruk, hästsportanläggningar samt tillstånd för
spridning av bekämpningsmedel

Enligt kommunens förteckning finns det inga djurhållande lantbruk eller
hästsportanläggningar inom det föreslagna vattenskyddsområdet, vare sig inom
primär eller sekundär zon.
Inom primär zon hålls ridhästar på fastigheterna Skirtorp och Bresätter. Inom
sekundär zon finns inga fastigheter med hästar. Antalet hästar är få.
På åkermark släpps hästar och nötkreatur för bete. Detta sker framförallt på
beteshagar vid Hännicketäppan förutom ridhästarna på fastigheterna Skirtorp
och Bresätter Djurhållning och betesdjur har ansatts PFK-faktorerna A = 2, B =
1, C = 2 och D = 2.
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På den åkerareal som finns inom den sekundära zonen bör man enligt
kommunen förutsätta att det sker spridning av bekämpningsmedel. Spridning av
bekämpningsmedel har ansatts PFK-faktorerna A = 2, B = 2, C = 2 och D = 2.

2.4

Enskilda avloppsanläggningar

Enligt kommunens förteckning finns inga större, enskilda avloppsanläggningar
inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
Uppgifter om mindre enskilda avloppsanläggningar finns hos 7 fastigheter. De
fastigheter som har enskilda avloppsanläggningar eller som är på gång att
bygga nya är:
Inom primär skyddszon
•
•

Skirtorp
riva

Fastigheten inköpt av kommunen, som har för avsikt att
fastigheten.

Bjälkbol

Ny anläggning 2009.
Inom sekundär skyddszon

•

Bresätter

Ny anläggning 2018, minireningsverk.

•

Brenäs

Fritidshus, BDT-avlopp till stenkista?

•

Kolugnen

Fritidshus – TC, troligen inte indraget vatten.

•

Bygget

Brunn anlagd juli 2019.

•

Karlsro

Ny anläggning 2012.

•

Stensjö Gård

Okänd

De flesta av dessa anläggningar består troligtvis slamavskiljare i kombination
med infiltration eller markbädd. Enskilda avlopp har ansatts PFK-faktorerna A =
2, B = 2, C = 2 och D = 2.
Fastigheter som är fritidshus och oftast saknar indraget vatten och har avlopp
har följande PFK-faktorer ansatts: A = 2, B = 1, C = 1 och D = 2.

2.5

Vägar

2.5.1

Vägdagvatten

Vägdagvatten kan innehålla bland annat tungmetaller och PAH (Vägverket
2004). Det kan antas att de största mängderna förorenat vägdagvatten i det
föreslagna vattenskyddsområdet uppkommer på länsväg 52 som har störst
andel tunga transporter och flest fordonsrörelser men även på väg 549 och

9

Forssjövägen. Vägdagvatten har ansatts PFK-faktorerna A = 2, B = 2, C = 2 och
D = 3.
2.5.2

Vägtransport av farligt gods

Det generellt rekommenderade vägnätet i Sverige för transporter av farligt gods
omfattar ett primärt vägnät som utgör stommen i vägnätet och bör användas så
långt som möjligt av genomfartstrafiken. Det sekundära vägnätet är avsett för
lokala transporter till och från det primära vägnätet, från godsleverantör och till
godsmottagare (Räddningsverket 1998).
De vägar som främst används för transporter av farligt gods i det studerade
området är länsväg 52 Den primära länsvägen har god standard. Vägsträckan
är relativt rak. Det finns en några mindre utfarter. De flesta har bra sikt. Det
förekommer att oskyddade trafikanter cyklar på vägrenar längs dessa vägar. En
hel del av transporterna på dessa vägar består av petroleumtransporter till och
från Katrineholm.
På väg 549 är transport av farligt gods förbjuden men många andra tunga
transporter går denna väg. Förbud mot transport av farligt gods omfattas av
bestämmelserna i lagen 2006:263.
Väg 549 är smal och har bitvis dåliga sidoområden som utgör en
trafiksäkerhetsrisk. Viss del av vägsträckan är krokiga och har många utfarter
med dålig sikt. Det förekommer att oskyddade trafikanter cyklar på vägrenar
längs dessa vägar. En hel del av transporterna på dessa vägar består av
petroleumtransporter till och från Katrineholm.
Transport av farligt gods på väg 52 och 549 har ansatts PFK-faktorerna A = 3, B
= 3, C = 21och D = 3.
Det har inte gjorts någon skillnad mellan de olika vägarna trots att, trafikmängd,
trafikslag, vägstandard och avstånd till uttagsbrunnar mm är olika. Vägarna
utgör linjekällor medan övriga potentiella föroreningskällor är punktkällor.

2.6

Förorenade områden

Enligt kommunen finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden
inom det föreslagna vattenskyddsområdet.
Exempel på verksamheter som kan medföra och även historiskt har medfört att
mark blivit förorenat är bl a
•

Drivmedelshantering

•

Asfaltverk och betongindustrier

•

Industrier

•

Ytbehandling

•

Skjutbanor
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•

Kemtvättar

•

Garverier

•

Tegelfabriker

•

Bilvårdsanläggningar och åkerier

•

Snickerier och bilvårdsanläggningar

•

Odlingar och plantskolor

•

Kraftverk och värmeverk

•

Deponier och upplag

•

Tryckerier

Inga av dessa verksamheter har enligt kommunen funnits inom föreslaget
skyddsområde.

2.7

Forssjö vattenverk

Till det nybyggda vattenverket sker transporter med bl a kemikalier.
Kemikalierna är till för att behandla vattnet. Vattenverket har ansatts PFKfaktorerna A = 2, B = 2, C = 1 och D = 2.

2.8

Forssjö samhälle

Delar av Forssjö samhälle ligger i den sekundära skyddszonen. En stor del av
fastigheterna har uppvärmning som baseras på bergvärme. Det finns således
ett stort antal brunnar som är borrade i berg. Inom samhället finns vägar med
vägdagvatten. Några kända verksamheter som kan riskera negativ påverkan på
grundvatten finns inte.
Forssjö samhälle betraktas i detta som ett objekt och har ansatts PFKfaktorerna A = 2, B = 2, C = 1 och D = 2.

2.9

Fördelning av potentiella föroreningskällor på klasser
avseende föroreningspotential

Generellt sett finns det ytterst få potentiella föroreningskällor inom
skyddsområdet. Stapeldiagrammet i figur 2-1 visar fördelningen av samtliga
identifierade potentiella föroreningskällor på klasser avseende
föroreningspotential. Den största andelen av de potentiella föroreningskällorna
har erhållit klassificeringen låg föroreningspotential; ca 50 % (7 av totalt 14
objekt). Två objekt har fått hög respektive mycket hög föroreningspotential och
det är vägdagvatten och transport av farligt gods, båda rör väg 52 och väg 549.
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Figur 2-1. Antal potentiella föroreningskällor per klass avseende
föroreningspotential, uppdelade på nuvarande verksamheter och förorenade
områden.
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3

Sårbarhetsklassificering

Metodiken för klassificering av vertikal, horisontell och total sårbarhet beskrivs i
avsnitt 1. Som nämnts tidigare utgår klassificering av vertikal sårbarhet direkt
från jordartskartan som tagits fram av SGU. Den resulterande sårbarhetskartan
(figur x) visar på centralt belägna områden längs sydost-nordvästliga stråket
med mycket hög sårbarhet (primärt isälvsmaterial i ytan), med omkringliggande
stråk med låg vertikal sårbarhet (lera). Områden med måttlig eller hög vertikal
sårbarhet förekommer däremellan.
•

Sv-klass 1 (låg vertikal sårbarhet): Lera Ljusgul

•

Sv-klass 2 (måttlig vertikal sårbarhet): Morän och berg Ljusblå och röd

•

Sv-klass 3 (hög vertikal sårbarhet): Svallat material i huvudsak sand Orange

•

Sh-klass 4 (mycket hög vertikal sårbarhet): Isälvsmaterial i dagen Grönt

Figur 3-1. Sårbarhetskarta med utgångspunkt från SGU:s jordartskarta
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4

Riskanalys

Detta kapitel sammanfattar resultatet av riskanalysen, det vill säga
kombinationen av föroreningspotential för potentiella föroreningskällor (kapitel
2) och den geografiska fördelningen av total sårbarhet som funktion av vertikal
och horisontell sårbarhet (kapitel 3). Stapeldiagrammet i figur 4-1 visar
fördelningen av samtliga identifierade potentiella föroreningskällor på klasser
avseende föroreningspotential. Som nämnts tidigare utgör vägarna en
linjesträckning medan potentiella föroreningskällor utgör punktkällor Den största
andelen av de potentiella föroreningskällorna har erhållit klassificeringen låg till
måttlig föroreningsrisk; drygt 30 % (5 av totalt 15 objekt) har låg risk och knappt
50 % (6 av totalt 13 objekt) har måttlig föroreningsrisk.
Av samtliga potentiella föroreningskällor utgör endast ett enligt klassificeringen
mycket hög föroreningsrisk och detta är transport av farligt gods på väg 549 och
på väg 52. Vägdagvatten utgör den nästa högsta risken och erhåller klassen
hög risk tillsammans med avlopp på fastigheterna Skirtorp och Bjälkbol.
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Figur 4-1. Antal potentiella föroreningskällor per riskklass.
Kartorna i figur 4-2 visar riskklassificeringen av vägar, cisterner för lagring av
petroleumprodukter, hästar och beteshagar, åkerareal med där spridning av
bekämpningsmedel ev kan ske och enskilda avloppsanläggningar.
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Figur 4-2. Riskobjektskarta.
Som framgår av figur 4-2 utgör transporter av farligt gods på väg 549 och väg
42 som de potentiella föroreningskällor som har högst risk. Vägarna är
markerade med rött där risken är som störst. De näst högsta riskerna är
vädagvatten och avlopp på fastigheterna Skirtorp och Bjälkbol.
Sammanfattningsvis finns relativt få föroreningskällor som är förknippade med
höga risker. Det som utmärker sig är transporter på genomgående vägar och
vägarna i sig.
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1

Bakgrund

För utvärdera konsekvenserna av det föreslagna skyddsområdet med dess
föreskrifter har föreliggande konsekvensbedömning utförts.
Utifrån den utförda riskanalysen med olika identifierade riskobjekt görs i denna
rapport en bedömning av de föreslagna föreskrifternas konsekvens för
fastighetsägare, verksamhetsutövare, Katrineholms kommun m fl i förhållande
till föreskrifternas skyddseffekt.
Skyddsföreskrifterna innebär oftast restriktioner för fastighetsägare och
verksamhetsutövare. I det följande görs en genomgång av varje föreskrift och
vad dessa får för konsekvenser för fastighetsägare och verksamhetsutövare. En
skyddsföreskrift får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet
ska tillgodoses. I denna bedömning görs därför en avvägning/prövning mellan
varje föreskrifts effekt/konsekvens för fastighetsägare och verksamhetsutövare
från riskanalys och föreskriftens skyddseffekt. Utifrån detta kan skäl eventuellt
komma fram som föranleder att föreskrifterna kommer att ändras.
Denna bedömning ska också medföra en större förståelse för
skyddsföreskrifterna. Föreskrifter som får orimligt höga konsekvenser för
fastighetsägare och verksamhetsutövare i förhållande till skyddseffekten kan
mildras och vice versa. Föreskrifter som innebär höga skyddseffekter bör
rimligen få högre acceptans.
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2

Förslag till nytt skyddsområde med
skyddszoner och föreskrifter

Figur 2-1. Översiktskarta som visar föreslagna gränser för primär och
sekundär skyddszon (ljusblå respektive grön begränsningslinje). De centrala
områdena som har röda begränsningslinjer utgör vattentäktszon. Den primära
skyddszonen och vattentäktszonen ägs av Katrineholms kommun.
Föreslaget skyddsområde är indelat i 3 zoner. Dessa zoner är vattentäktszon,
primär skyddszon och sekundär skyddszon. Någon tertiär zon har inte
föreslagits. Katrineholms kommun äger i stort sett hele den primära
skyddszonen.
Till det föreslagna skyddsområdet hör förslag på skyddsföreskrifter. Olika
föreskrifter gäller för de tre skyddszonerna.

2.1

Förslag till nya föreskrifter

2.1.1

Föreskrifter

Med föreskrifterna hör i allmänhet även allmänna upplysningar. De allmänna
upplysningarna ingår inte i Länsstyrelsens författningstext men brukar biläggas
föreskrifterna. De allmänna upplysningarna kan ändras och revideras vid behov.
I nedanstående visas de föreslagna föreskrifterna. I kapitel 2.1.2 redovisas de
allmänna upplysningarna.
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1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär
skyddszon och sekundär skyddszon.
2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används
för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och
samlad bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt
vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska
anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som
är normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: Med kemiskt bekämpningsmedel avses en
kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter
eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för
människors hälsa eller skada på egendom. Som kemiskt bekämpningsmedel
ska inte anses
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om
de inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara
avsedda som bekämpningsmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den
har en viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte
och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara
uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver
inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.
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Bygg- och miljönämnden: Den nämnd som ska fullfölja kommunens
tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

3 § Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av områden för brunnar samt områden för infiltration i
bassänger och genom sprinkling. Ingen annan hantering än sådan som är
nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma inom vattentäktszonerna.
Områden för infiltrationsbassänger skall hållas inhägnade. Inhägnade områden
får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren och har beslutats som
skyddsobjekt.
4 § Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen.
Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska bekämpningsmedel är ej tillåten. Undantag från
förbud är hantering av drivmedel i fordon samt i arbets- och trädgårdsmaskiner.
Hantering av för grundvattnet andra giftiga eller skadliga ämnen, i sådan mängd
att grundvattenkvalitén kan påverkas, är ej tillåten.
Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för befintliga fastigheters
oljeförbrukning. Förutom transport till sådan fastighet är all annan hantering
förbjuden. Förvaringstankar för sådan fastighet med tillhörande ledningar ska
vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage
säkert kan förhindras att tränga ner i marken.
Förvaringstank för drivmedel för skogsbruksmaskin eller annan maskin får inte
förekomma. Påfyllnad av drivmedel till skogsbruksmaskin eller annan maskin
ska ske utanför den primära zonen.
Föreskriften omfattar inte hantering av petroleumprodukter som är nödvändig
för drift av vattentäkten.
Sekundär skyddszon: Hantering av giftiga eller skadliga ämnen, t ex
petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Hantering av drivmedel i fordon samt i arbets- och trädgårdsmaskiner kräver ej
tillstånd.
Förvaringstank för drivmedel för skogsbruksmaskin eller annan maskin får ej
förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.
5 § Jordbruk
Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Se även 4§. Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och
förvaring av ensilage som kan avge pressvatten får ske efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
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Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas.
Sekundär skyddszon: Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel
får inte förekomma utan tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anläggas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten.
6 § Djurhållning
Primär skyddszon: Hållning (inklusive bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte
är sällskapsdjur samt hov eller klövbärande djur får inte förekomma utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten.
7 § Skogsbruk
Primär skyddszon: Upplag av bark, flis, spån, timmer och GROT samt hantering
av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Gallring, röjning,
föryngringsavverkning, uttag av skogsbränsle och annan avverkning av skog
samt stubbrytning och markbearbetning får förekomma endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs dock inte för vattentäktsinnehavarens skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs för att möjliggöra sprinkling inom områden för
infiltration och inom primär zon som utförs för att möjliggöra åtkomst till och
skötsel av vattentäkten.
Sekundär skyddszon: Tillfälliga upplag av bark, flis, spån, timmer och GROT
samt hantering av kemiska bekämpningsmedel får ske efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller samma föreskrift som för primär skyddszon.
8 § Avloppsvatten och avloppsledningar
Primär skyddszon: Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla får
bibehållas under förutsättning att tillstånd meddelats av tillsynsmyndigheten.
Ändringar av befintliga anläggningar kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Avloppsledningar/anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid
behov omedelbart läggas om eller renoveras.
Sekundär skyddszon: Infiltrationsanläggning för avloppsvatten får utföras efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär
skyddszon.
Avloppsledningar/anordningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid
behov omedelbart läggas om eller renoveras.
9 § Avfall mm
Primär och sekundär skyddszon: Upplag av avfall, förorenade massor eller snö
från trafikerade ytor får inte förekomma.
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10 § Vägar och väghållning
Primär: Ny gata eller väg eller plats för parkering får anläggas efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Vägsaltning medel skall ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej påverkas. Dammbindande medel får ej användas utan
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Asfalt och oljegrus får inte användas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller
upplag av vägsalt får inte förekomma.
Sekundär skyddszon: Vägsaltning eller dammbindande medel skall ske
restriktivt så att grundvattenkvaliteten ej påverkas. Upplag eller tillverkning av
asfalt, oljegrus eller upplag av vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
11 § Täktverksamhet, schaktningsarbeten m.m.
Primär och sekundär skyddszon: Sand- och grustäkt och annan materialtäkt får
inte förekomma, vare sig för husbehov eller annars. Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag av sand för vattenverksamhet vilket kräver
tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma. Befintliga diken ska underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten uppstår.
Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är
förorenande är förbjuden.
Schaktning, pålning, spontning, underjordsarbeten, borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske endast efter tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Oljespill får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för vattentäktsinnehavarens borrningar för
undersökningar och brunnar, schaktningar för ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och vattenområde i syfte att bedriva vattenverksamhet.
12 § Enskilda grundvattentäkter
Primär skyddszon: Brunn för enskild grundvattentäkt får endast utföras efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Enskild grundvattentäkt som bedrivs då dessa
föreskrifter börjar gälla får fortsätta endast för vattenförsörjning av sådan eneller tvåfamiljsfastighet som inte är ansluten till kommunens allmänna vaanläggning. Brunn skall vara så utförd att förorening inte kan spridas till mark
eller grundvatten.
13 § Energianläggningar
Anläggning som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla och inte omfattas av
tillstånd eller tidigare anmälan, får bibehållas under förutsättning att tillstånd
meddelats eller att anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Primär skyddszon: Anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller
kyla ur berg, mark eller grundvatten får inte utföras.
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Sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla
ur berg, mark eller grundvatten får utföras efter tillstånd av tillsynsmyndigheten.
14 § Transport av farligt gods
Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods får ske
endast på av länsstyrelsen rekommenderad väg.

15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som inte regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet får inte etableras.
Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som inte regleras ovan och som
kan innebära risk för grundvattnet får inte etableras utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten
16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa har antagits.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och
som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt
äldre föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i
oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas
ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och
som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan
hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill
dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den
dagen lämnat in en ansökan om tillstånd – som leder till att ansökan beviljas respektive gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
16 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11
kap. (vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa
kapitel i miljöbalken.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende
vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga
platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för driften av vattentäkten.
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2.1.2

Allmänna upplysningar

Till skyddsföreskrifter brukar s k allmänna upplysningar biläggas. Dessa ingår
inte i Länsstyrelsen författningstext och kan ändras eller revideras vid behov till
skillnad mot de fastställda föreskrifterna. Förslag till de allmänna
upplysningarna ser ut enligt följande:

Allmänna upplysningar
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den
kommunala räddningstjänsten, tel. 112, miljö- och tillsynsmyndigheten samt
vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:808) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning. Vidare krävs anmälan för att inrätta en annan avloppsanordning. Samma sak gäller för ändring av ovan angivna avloppsanordningar
om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning.
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av
vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan
meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Kommunen ska samråda
med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges.
I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva särskilda villkor,
som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken).
Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt
med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31
kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet
kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av
fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
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Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS
2003:24) iakttas.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller
verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och
olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller
grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt,
är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten
eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig
kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten
och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga
eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om
skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde,
gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 §
och 2a§ miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska
bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över
skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338)
om biocidprodukter.
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) och
Naturvårdsverkets allmänna råd 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd för
tillståndsprövning enligt 14§ SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska
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bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS 2000:7 regleras
hanteringen av kemiska bekämpningsmedel. Bestämmelsen innebär att den
som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde
måste ansöka om tillstånd för detta hos tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska
sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges
eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med föreskrifter och deras tillämpningar är att
säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på grundvattnet inte uppstår så
att vattnet inte kan användas för Katrineholms dricksvattenförsörjning.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av
23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för Katrineholms vattentäkt i
Forssjö.
Tranport av farligt gods.
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport
av farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående
skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom
vattenskyddsområdet.
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3

Metodik för konsekvensbedömningen

3.1

Allmänt

Allmänt brukar sägas att flertalet bestämmelser i vattenskyddsföreskrifter
endast innebär att alltid giltiga allmänna aktsamhets- och hänsynsregler sätts
på pränt (kodifieras) för att klargöra vad som fordras just här. Den föreslagna
föreskrifttexten ger flera exempel på detta slags kodifiering. Vad som utgör
allmän aktsamhet och hänsyn regleras i första hand av bestämmelserna i 2 kap
miljöbalken (MB). Dessa har alltså alltid giltighet, d v s oavsett om en
verksamhet bedrivs eller en åtgärd vidtas inom eller utom ett
vattenskyddsområde
Bestämmelser som kan få betydelse för fastighetsägare och
nyttjanderättshavare etc inom skyddsområdet finns inte bara i MB med (av
regeringen utfärdade) följdförfattningar, utan även i myndighetsföreskrifter som
utfärdats med stöd av balken, Regelverk kring vattenskyddsområden.
Om ett framtaget förslag till vattenskyddsföreskrifter väsentligen kodifierar
allmän aktsamhet och hänsyn, dvs vad som gäller även utan
skyddsföreskrifterna, kan frågan ställas varför skyddsområdet med
föreskrifterna över huvud taget skall inrättas. Det kan likväl finnas goda skäl för
att inrätta skyddsområde.
För det första innebär förfarandet med ansökan, kungörelse, beslut mm att
medvetandet om områdets skyddsvärde ökar. Fastighetsägare och
verksamhetsutövare inom skyddsområdet får steg för steg klart för sig att
området är särskilt skyddsvärt och fordrar iakttagande av speciell hänsyn, med
verkan att skyddet bör förbättras generellt. Värdet av detta kan inte överskattas.
För det andra finns fog för att anta att planeringsorgans, tillsynsmyndigheters
med flera syn på vad som utgör krav på aktsamhet och hänsyn, och som alltid
måste iakttas (jfr 2 kap MB), förändras i skyddsbefrämjande riktning när det är
fråga om planerade eller pågående verksamheter eller åtgärder inom ett
område som har förklarats som vattenskyddsområde. På sikt bör även detta
leda till ett förbättrat skydd för vattentillgången.
För det tredje innebär, enligt ovan, själva inrättandet av ett skyddsområde att
vissa, för vattenskyddsområden generellt verkande föreskrifter, blir tillämpliga
inom områdets gränser. Dessa beskrivs närmare i Regelverk kring
vattenskyddsområden.
I konsekvensanalysen jämförs restriktionen för de föreslagna
skyddsföreskrifterna med redan gällande lagar, t ex miljöbalkens allmänna
hänsynsregler (2 kap MB) och följdförfattningar och föreskrifter som utfärdats
med stöd av MB. Om skyddsföreskriften innebär en större restriktion än dessa
regler tas endast skyddsföreskriften upp i konsekvensanalysen.
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3.2

Vald metodik

Metodiken som används för bedömning av konsekvenserna av föreslaget
vattenskyddsområde med föreskrifter för Hallstaåsen baseras på en metodik
som utvecklats av Per-Olof Johansson och som tidigare använts för bedömning
av konsekvenserna för planerade vattenskyddsområden i Östra Mälaren
(SWECO VIAK AB, 2003), Hallstaåsen (2008) i Hudiksvalls kommun, Artesia
AB, Grundvattengruppen, samt Ingarö grundvattentäkt i Värmdö kommun
(Blombergsson & Hanson HB, Grundvattengruppen, 2007).
I konsekvensanalysen behandlas konsekvenserna för olika verksamheter och
markanvändning. En allmän verksamhetsbeskrivning finns i den tekniska
beskrivningen. I konsekvensbedömningen redovisas de skyddsföreskrifter som
berör den aktuella verksamheten. För dessa görs därefter en jämförelse med
befintlig lagstiftning och redan gällande föreskrifter och förordningar. Med denna
jämförelse som underlag görs en klassning av omfattningen av de restriktioner
som de föreslagna skyddsföreskrifterna innebär jämfört med redan gällande
lagar, förordningar och föreskrifter vid sidan av 2 kap MB (se mer om detta i
kapitel 4). Klassningen görs i 4 olika klasser från ingen till stor restriktion, se
Tabell 3.
Tabell 3. Klassning av restriktioner utöver allmänna hänsynsregler i 2 kap miljöbalken
och andra lagar, föreskrifter och förordningar.

Restriktion utöver andra lagar, föreskrifter,
förordningar m m
Klass
Definition
berörs ej
ingen
0
liten
1
måttlig
2
stor
3

En bedömning görs därefter också av den riskreduktion som de föreslagna
skyddsföreskrifterna kommer att medföra relativt redan gällande lagstiftning och
föreskrifter. Riskreduktionen redovisas också i 4 klasser från ingen till stor, se
Tabell 4.
Tabell 4. Klassning av den riskreduktion som de föreslagna skyddsföreskrifterna medför.

Riskreduktion till följd av restriktionen
Klass
Definition
berörs ej
0
ingen skillnad
1
liten
2
måttlig
3
stor
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4

Konsekvensbedömning av föreslagna
skyddsföreskrifter

4.1

Ingående verksamheter i konsekvensbedömningen

Konsekvensbedömningen görs för olika verksamheter som kan påverka
grundvattentäkten och som berörs genom paragraferna i de föreslagna
skyddsföreskrifterna. Inom det aktuella området finns endast ett begränsat antal
verksamhetsutövare och verksamheter. Följande verksamhetsutövare och
verksamheter ingår i konsekvensbedömningen:
A.
B.
C.
D.
E.

Boende (permanent och i förekommande fall fritid)
Jord- och skogsbruk, inkl djurhållning
Kommunal planering och verksamhet
Infrastruktur inkl transport av farligt gods
Väghållare och väghållning

Vissa paragrafer i föreskrifterna innebär inga restriktioner och har inte medtagits
i bedömningen dessa är:
1 §. Allmänt
2 §. Definitioner
3 §. Vattentäktszon
16 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
17 §. Allmänna bestämmelser
I Bilaga 1 görs en detaljerad konsekvensbedömning för respektive
verksamhetsgrupp inom både primär och sekundär zon
I bilagan redogörs för konsekvenserna av skyddsföreskrifterna för olika
verksamhetsutövare uppdelat på primär respektive sekundär skyddszon. De
detaljerade konsekvensbeskrivningarna redovisas i bilagan. Restriktioner liksom
bedömda riskreduktioner är betydligt större inom föreslagen primär skyddszon
jämfört med den sekundära zonen.
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Konsekvensbedömning FastighetsPrimär zon
ägare och
boende
Verksamhetsutövare (Permanent
och fritid)
Föreskrift

Jord- och
skogsbruk,
inkl.
djurhållning
1)

Kommunal
planering
och
verksamhet

Väghållare,
Väghållning

Infrastruktur
inkl.
transport av
farligt gods
Summa Summa

Restr Riskr Restr Riskr Restr Riskr Restr Riskr Restr Riskr

Restr

Riskr

9

15

4 § Hantering av för
grundvattnet giftiga eller
skadliga ämnen

1

3

2

3

5 § Jordbruk

1

3

2

3

3

6

6 § Djurhållning

1

2

2

2

3

4

7 § Skogsbruk

1

2

2

2

2

2

6

7

8 § Avledning av
hushållsspillvatten samt
avloppsledningar

1

2

1

2

1

2

3

6

9 § Avfall mm

1

2

2

2

2

2

1

2

6

8

10 § Vägar och
väghållning

1

2

1

2

2

2

1

2

5

8

11 § Täktverksamhet,
schaktningsarbeten mm

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

5

9

12 § Enskilda
grundvattentäkter

1

1

1

1

2

2

13 § Energianläggningar

2

2

3

4

2

1

3

2

1

3

2

3

1

2

14 § Transport av farligt
gods

2

3

2

3

7

12

47

72

12 § Annan miljöfarlig
verksamhet
SUMMA

11

21

11

14

10

15

8

10

Tabell 4-1 Sammanfattade restriktioner och riskreduktioner inom den primära
skyddszonen
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Konsekvensbedömning FastighetsSekundär zon
ägare och
boende
Verksamhetsutövare (Permanent
och fritid)
Föreskrift

Jord- och
skogsbruk,
inkl.
djurhållning
1)

Kommunal
planering
och
verksamhet

Väghållare,
Väghållning

Infrastruktur
inkl.
transport av
farligt gods
Summa Summa

Restr Riskr Restr Riskr Restr Riskr Restr Riskr Restr Riskr

Restr

Riskr

6

11

3

4

5

5

0

3

4 § Hantering av för
grundvattnet giftiga eller
skadliga ämnen

1

2

1

2

5 § Jordbruk

1

2

2

2

7 § Skogsbruk

1

1

2

2

1

1

8 § Avledning av
hushållsspillvatten samt
avloppsledningar

0

1

0

1

0

1

9 § Avfall mm

1

1

2

2

2

1

1

2

6

6

10 § Vägar och
väghållning

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

11 § Täktverksamhet,
schaktningsarbeten mm

2

1

1

1

1

1

1

1

5

4

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

3

6 § Djurhållning
1

1

12 § Enskilda
grundvattentäkter
13 § Energianläggningar
14 § Transport av farligt
gods

2

3

2

3

6

9

34

43

12 § Annan miljöfarlig
verksamhet
SUMMA

8

10

7

9

7

9

6

6

Tabell 4-2 Sammanfattade restriktioner och riskreduktioner inom den sekundära
skyddszonen
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4.2

Sammanfattande bedömningar och slutsats

4.2.1

Sammanfattande bedömning

Konsekvensbedömningen har inriktat sig på att bedöma konsekvenserna av
föreskrifterna för alla som bedriver verksamhet eller bor inom
vattenskyddsområdet. En uppdelning har gjorts för det som berör den s.k.
primära skyddszonen och den sekundära skyddszonen.
Primär skyddszon
Konsekvenser för verksamhetsutövare och boende inom den primära
skyddszonen Redovisas i bilaga 1 och sammanfattas i tabell 4-3 nedan.
Tabell 4-3 Konsekvensbedömning - primär skyddszon. Bedömda restriktioner
och riskreduktioner för olika verksamhetsgrupper.
Verksamhetsutövar
e

Antal
föreskrifte
r som
berör
aktuell
verksamh
et

Restriktioner
(bedömd
totalpoän
g)

Restriktionsgrad
(restriktioner
/antal
föreskrifter

Riskreduktion
(bedömd
totalpoäng
)

Riskreduktionsgrad
(riskred./anta
l föreskrifter)

Fastighetsägare,
boende (både
permanent och fritid)

10

11

1,1

21

2,1

Jord- och skogsbruk
inkl djurhållning

7

11

1,6

14

2,0

Kommunal planering
och verksamhet

7

10

1,4

15

2,1

Väg och väghållare

5

8

1,6

10

2,0

Infrastruktur och
transport av farligt
gods

5

7

1,4

12

2,4

Totalt

47

72

Som framgår av tabell 4-3 är den totala riskreduktionen större (72) jämfört med
restriktionerna (47) för olika verksamhetsutövare och boende inom den primära
skyddszonen. Restriktionerna är störst för Jord- och skogsbruk inkl djurhållning
(11) och för Fastighetsägare, boende (både permanent och fritid) (11 p).
För kategorin Fastighetsägare, boende (både permanent och fritid) är det
föreskriften 13 § Energi- och kylanläggningar som medför stor restriktion på
grund av att inga nya infiltrationsanläggningar får anläggas och att inga
bergvärmeanläggningar får anläggas.
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Jord- och skogsbruk inkl djurhållning påverkas framförallt av 4 § Hantering av
för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen där spridning av kemiska
bekämpningsmedel förbjuds och paragraferna 5 § Jordbruk, 7 § Skogsbruk och
9 § Avfall mm.
För kategorin Kommunal planering och verksamhet är det paragraferna 4 §
Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, 7 § Skogsbruk och 9
§ Avfall mm.
För kategorin Väghållare och väghållning är det paragraferna 4 § Hantering av
för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, 9 § Avfall mm och 10 Vägar och
väghållning. Som påverkas mest.
Kategorin infrastruktur inkl transport av farligt gods påverkas mest av 4 §
Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen och av 14 § Transport
av farligt gods.
Inga föreskrifter har bedömts medföra stor restriktion inom den primära
skyddszonen
Sekundär skyddszon
Konsekvenser för verksamhetsutövare och boende inom den sekundära
skyddszonen Redovisas i bilaga 1 och sammanfattas i tabell 4-4 nedan.
Tabell 4-4 Konsekvensbedömning - sekundär skyddszon. Bedömda
restriktioner och riskreduktioner för olika verksamhetsgrupper.
Verksamhetsutövar
e

Antal
föreskrifte
r som
berör
aktuell
verksamh
et

Restriktioner
(bedömd
totalpoän
g)

Restriktionsgrad
(restriktioner
/antal
föreskrifter

Riskreduktion
(bedömd
totalpoäng
)

Riskreduktionsgrad
(riskred./anta
l föreskrifter)

Fastighetsägare,
boende (både
permanent och fritid)

7

8

1,1

10

1,4

Jord- och skogsbruk
inkl djurhållning

6

7

1,2

9

1,5

Kommunal planering
och verksamhet

6

7

1,2

9

1,5

Väg och väghållare

5

6

1,2

6

1,2

Infrastruktur och
transport av farligt
gods

4

6

1,5

9

2,3

Totalt

34

43
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Som framgår av tabell 4-4 är den totala riskreduktionen större (43) jämfört med
restriktionerna (34) för olika verksamhetsutövare och boende inom den primära
skyddszonen. Restriktionerna är störst för Fastighetsägare, boende (både
permanent och fritid) (8 p).
Inga föreskrifter har bedömts medföra stor restriktion inom den sekundära
skyddszonen
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Bilaga 1. Detaljerade konsekvensbedömningar för respektive
verksamhetsgrupp inom primär
respektive sekundär skyddszon
A. Konsekvensbedömning för boende - både permanent- och
fritidsboende
Katrineholms kommun har köpt i stort sett hela den primära zonen. Inom denna
zon finns det endast två avstyckade fastigheter. Den ena är Skirtorp som ägs av
Katrieholms kommun och den andra är Bjälkbol.
I den sekundära zonen finns ett åtal spridda fastigheter, färre än tio. Några av
dessa är permanent bebodda några är fritidsfastigheter. Stora delar av Forssjö
ingår i den sekundära zonen. Merparten av fastigheter och boende är således
belägna och lokaliserade till Forssjö. Flertalet av fastigheterna i Forssjö har
kommunalt vatten och avlopp. Flera har bergvärme.
Primär skyddszon
Föreskrift
(primär zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel är ej
tillåten. Undantag från förbud
är hantering av drivmedel i
fordon samt i arbets- och
trädgårdsmaskiner.

1

Inom den primära skyddszonen är
sårbarheten generellt sett hög.
Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften bedöms medföra en
stor riskreduktion.

Hantering av för grundvattnet
andra giftiga eller skadliga
ämnen, i sådan mängd att
grundvattenkvalitén kan
påverkas, är ej tillåten.
Hantering av
petroleumprodukter får dock
förekomma för befintliga
fastigheters oljeförbrukning.
Förutom transport till sådan
fastighet är all annan hantering
förbjuden. Förvaringstankar för
sådan fastighet med
tillhörande ledningar ska vara
utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid
läckage säkert kan förhindras
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3

att tränga ner i marken.
Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får inte
förekomma. Påfyllnad av
drivmedel till
skogsbruksmaskin eller annan
maskin ska ske utanför den
primära zonen.
Föreskriften omfattar inte
hantering av
petroleumprodukter som är
nödvändig för drift av
vattentäkten.
Paragrafens förbud mot all
hantering av
petroleumprodukter gäller ej
nödvändig hantering för att
försörja befintliga bostadshus.
Dessa fastigheters oljetankar
skall vara försedda med
sådant skydd att hela volymen
vid läckage skall hindras att
tränga ned i marken.
För de fastighetsägare som
befinner sig inom den primära
zonen och har
oljeuppvärmning men ej skydd
vid läckage skulle denna
paragraf innebära en stor
restriktion. Enligt
riskinventeringen dock finns
inga oljecisterner så
restriktionen blir liten.
Merparten av den primära
zonen ägs av kommunen. En
mindre del i söder är Eriksberg
som är markägare.
Generellt sett är de få
fastighetsägare och boende.
Pg a detta bedöms
restriktionen endast medföra
liten restriktion.
5 §. Jordbruk

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Se även 4§.
Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och
förvaring av ensilage som kan
avge pressvatten får ske efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

Påverkan av bekämpningsmedel kan
ge svåra skador på en vattentäkt. I
den primära zonen finns endast ett
fåtal fastigheter. Används kemiska
bekämpningsmedel i dessa
trädgårdar och i hobbyodlingar kan
detta ge svåra skador. Föreskriften
bedöms därför medföra en stor
riskreduktion.

1

Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas.
Paragrafen innebär förbud mot
spridning av kemiska
bekämpningsmedel. För
boende torde detta inte
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3

innebära någon större
restriktion och bedöms endast
innebära en liten restriktion.
För de som bedriver
yrkesmässigt jordbruk beskrivs
restriktioner och konsekvenser
i 4.2 B.
6 §.
Djurhållning

Hållning (inklusive bete) av
pälsdjur eller fjäderfä, som inte
är sällskapsdjur samt hov eller
klövbärande djur får inte
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

1

Föreskriften bedöms medföra
måttlig riskreduktion

2

1

Föreskriften bedöms medföra en
måttlig riskreduktion

2

1

Föreskriften medför måttlig
riskreduktion

2

Med hänsyn till att det endast
är 2 fastigheter som berörs
bedöms föreskriften innebära
en liten restriktion.
7 §.
Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån,
timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Gallring, röjning,
föryngringsavverkning, uttag
av skogsbränsle och annan
avverkning av skog samt
stubbrytning och
markbearbetning får
förekomma endast efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs dock inte för
vattentäktsinnehavarens
skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs
för att möjliggöra sprinkling
inom områden för infiltration
och inom primär zon som
utförs för att möjliggöra
åtkomst till och skötsel av
vattentäkten.
Förbud gäller mot upplag av
uttag från skogen. Det är
endast två fastighetsägare
som inte har någon skog. En
mindre del av den primära
zonen ägs av Eriksberg. Det
bedöms inte som någon större
restriktion att inga upplag får
förekomma och att tillstånd
krävs för avverkning.
Paragrafen bedöms innebära
en liten restriktion.
Skogsbruk behandlas i kapitel
4.2.B.

8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avlopps-

Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd

23

ledningar

meddelats av
tillsynsmyndigheten. Ändringar
av befintliga anläggningar
kräver tillstånd från
tillsynsmyndigheten
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Inga infiltrationsanläggningar
får anläggas enligt föreskriften.
De enda bebyggda
fastigheterna inom primär zon
är Skirtorp (ska rivas) och
Bjälkbol. Detta kan innebära
en stor restriktion för en
enskild fastighet men
sammantaget bedöms
paragrafen innebära liten
restriktion p g a att det endast
är två fastigheter som berörs
samt att befintliga
anläggningar får behållas.

9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

Restriktionen bedöms
innebära ingen eller endast en
liten restriktion.
10 §. Vägar
och
väghållning

Ny gata eller väg eller plats för
parkering får anläggas efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Vägsaltning medel skall ske
restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Dammbindande
medel får ej användas utan
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Asfalt och
oljegrus får inte användas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får inte
förekomma.
Det krävs tillstånd för att
anlägga ny väg eller plats för
parkering. Asfalt, oljegrus och
vägsalt fån inte hanteras.
Detta bedöms endast innebära
ingen eller endast en liten
restriktion för de få privata
fastighetsägare innanför
primär zon

11 §.
Täktverksamhet,

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
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schaktningsarbeten mn

husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Det råder förbud mot sandoch grustäkt eller annan
täktverksamhet, ingen
deponering av främmande
massor får ske, Dikning får inte
förekomma. Schaktning,
pålning, spontning kräver
tillstånd. Inget oljespill får ske.
Denna restriktion för de få
fastighetsägare inom primär
zon som bedöms medföra
liten restriktion.

12 §. Enskilda Brunn för enskild
grundvatten- grundvattentäkt får endast
täkter
utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten Enskild
grundvattentäkt som bedrivs
då dessa föreskrifter börjar
gälla får fortsätta endast för
vattenförsörjning av sådan eneller tvåfamiljsfastighet som
inte är ansluten till kommunens
allmänna va-anläggning.
Brunn skall vara så utförd att
förorening inte kan spridas till
mark eller grundvatten.

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Ny brunn får inte utföras.
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1

Befintliga brunnar får fortsätta
att användas. Detta berör i
dagsläget endast Skirtorp (ska
rivas) och Bjälkbol som har
fungerande brunnar.
Föreskriften bedöms innebära
liten restriktion.
13 §. Energianläggningar

2

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av giftiga eller
skadliga ämnen, t ex
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska

1

Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför måttlig
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar.

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till
tillsynsmyndigheten.

2

Anläggning för lagring eller
utvinning av värmeenergi eller
kyla ur berg, mark eller
grundvatten får inte utföras.
Befintliga anläggningar får
bibehållas. Nya anläggningar
för lagring, utvinning av
värmeenergi eller kyla ur berg,
mark eller grundvatten får inte
utföras. Fastigheterna Skirtorp
(ska rivas) och Bjälbol har
således ej möjlig att t ex skaffa
bergvärmeanläggning. Detta
bedöms innebära en måttlig
restriktion.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom primär skyddszon

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom primär skyddszon

Sekundär skyddszon
Föreskrift
(sekundär
zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
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2

ämnen

bekämpningsmedel får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Hantering
av drivmedel i fordon samt i
arbets- och trädgårdsmaskiner
kräver ej tillstånd.
Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma
föreskrifter som för primär
skyddszon.
Enligt kommunen finns inga
oljecisterner, hanteringen
kräver annars tillstånd.
Sammantaget bedöms föreskriften inte innebära liten
restriktion för befintliga eller
tillkommande
bostadsfastigheter.

5 §. Jordbruk

Yrkesmässig hantering av
kemiska bekämpningsmedel
får inte förekomma utan
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

1

Påverkan av bekämpningsmedel kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför måttlig
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar på grund
av det är inom den sekundära
zonen..

2

1

Föreskriften medför liten
riskreduktion

1

Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Paragrafen avser yrksmässig
hantering och berör således
inte hantering i villaträdgårdar.
Föreskriften bedöms medföra
ingen eller endast en liten
restriktion.
6 §.
Djurhållning

Det finns ingen reglering av
djurhållning i den sekundära
zonen.

7 §.
Skogsbruk

Tillfälliga upplag av bark, flis,
spån, timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får ske efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten. I övrigt
gäller samma föreskrift som för
primär skyddszon.
I sekundär zon krävs tillstånd
för tillfälliga upplag och
tillstånd för hantering av
kemiska bekämpningsmedel.
Föreskriften bedöms innebära
liten restriktion.
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8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Infiltrationsanläggning för
avloppsvatten får utföras efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten. I övrigt
gäller samma föreskrifter som
för primär skyddszon dvs
befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd
meddelats av
tillsynsmyndigheten. Ändringar
av befintliga anläggningar
kräver tillstånd från
tillsynsmyndigheten.

0

Föreskriften medför liten
riskreduktion

1

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Tillståndsplikt gäller även utan
dessa föreskrifter. Föreskriften
bedöms därför inte medföra
någon restriktion dvs ingen
restriktion.
9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.
Fastighetsägare och boende
brukar normalt inte upprätta
upplag av snö eller avfall.
Restriktionen bedöms därför
innebära ingen eller en liten
restriktion.

10 §. Vägar
och
väghållning

Vägsaltning eller
dammbindande medel skall
ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Fastighetsägare och boende
brukar normalt inte upprätta
nya vägar och dylikt.
Restriktionen bedöms
innebära ingen eller en liten
restriktion.
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11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

2

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Det är i stort sett kommunen
som äger de marker där ev
täktverksamhet kan ske. Stora
delar av Forssjö samhälle
ligger inom den sekundära
skyddszonen Schaktning,
pålning mm berör dessa
fastighetsägare. Föreskriften
kan i vissa fall bedömas
medföra en måttlig
restriktion.
12 §. Enskilda Det finns ingen reglering av
grundvattentä enskilda grundvattentäkter i
kter
den sekundära zonen.
13 §. Energi
och kylanläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till
tillsynsmyndigheten.
Anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla ur
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berg, mark eller grundvatten
får utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Det krävs tillstånd föra att
anlägga
bergvärmeanläggningar inom
den sekundära zonen
Föreskriften bedöms innebära
en liten restriktion.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom sekundär skyddszon.

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras utan tillstånd
av tillsynsmyndigheten.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom sekundär skyddszon.
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B. Konsekvensbedömning för jord- och skogsbruk, inklusive djurhållning
Inom den primära zonen är det huvudsakligen kommunen som är markägare.
Eriksberg äger en mindre del. Huvuddelen av mark är skogsmark. Mindre
åkerarealer finns söder om Skirtorp, och i de östra delarna av skyddsområdet
samt något större arealer i nordost.
Enstaka ridhästar finns på fastigheten Bresätter. Restriktioner och
riskreduktioner för hållning av hästar ur fritidssynpunkt bedöms i 4.2 A.
Betande djur finns på åkerarealerna i öster. Några större djurhållande gårdar
finns inte inom den primära skyddszonen.
Primär skyddszon
Föreskrift
(primär zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel är ej
tillåten. Undantag från förbud
är hantering av drivmedel i
fordon samt i arbets- och
trädgårdsmaskiner.

2

Inom den primära skyddszonen är
sårbarheten generellt sett hög.
Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften bedöms medföra en
stor riskreduktion.

Hantering av för grundvattnet
andra giftiga eller skadliga
ämnen, i sådan mängd att
grundvattenkvalitén kan
påverkas, är ej tillåten.
Hantering av
petroleumprodukter får dock
förekomma för befintliga
fastigheters oljeförbrukning.
Förutom transport till sådan
fastighet är all annan hantering
förbjuden. Förvaringstankar för
sådan fastighet med
tillhörande ledningar ska vara
utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid
läckage säkert kan förhindras
att tränga ner i marken.
Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får inte
förekomma. Påfyllnad av
drivmedel till
skogsbruksmaskin eller annan
maskin ska ske utanför den
primära zonen.
Föreskriften omfattar inte
hantering av
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3

petroleumprodukter som är
nödvändig för drift av
vattentäkten.
Merparten av den primära
zonen ägs av kommunen. En
mindre del i söder är Eriksberg
som är markägare.
Restriktionen vid skogsavverkning bedöms som stor.
Generellt sett är de få
fastighetsägare och relativt lite
skogsmark som berörs. Pg a
detta bedöms restriktionen
medföra måttlig restriktion
som beror på restriktioner i
samband med skogsbruk.
5 §. Jordbruk

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Se även 4§.
Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och
förvaring av ensilage som kan
avge pressvatten får ske efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

Påverkan av bekämpningsmedel kan
ge svåra skador på en vattentäkt. I
Forssjö är det förhållandevis liten
åkerareal som berörs inom den
primära zonen men den ligger
placerat mellan infiltration och
uttagsbrunnar Föreskriften bedöms
därför medföra en stor
riskreduktion.

2

3

Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas.
Paragrafen innebär förbud mot
spridning av kemiska
bekämpningsmedel. Detta
torde endast beröra åkerareal
som finns söder om Skirtorp.
Restriktionen är stor men
avseende på omfattningen
bedöms föreskriften
sammantaget endast innebära
en måttlig restriktion
6 §.
Djurhållning

Hållning (inklusive bete) av
pälsdjur eller fjäderfä, som inte
är sällskapsdjur samt hov eller
klövbärande djur får inte
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

2

2

Inom jord- och lantbruk krävs
tillstånd för hållning av djur.
Detta bedöms innebära en
måttlig restriktion.
7 §.
Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån,
timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Gallring, röjning,
föryngringsavverkning, uttag
av skogsbränsle och annan
avverkning av skog samt
stubbrytning och
markbearbetning får
förekomma endast efter

Föreskriften bedöms medföra en
måttlig riskreduktion

2
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2

tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs dock inte för
vattentäktsinnehavarens
skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs
för att möjliggöra sprinkling
inom områden för infiltration
och inom primär zon som
utförs för att möjliggöra
åtkomst till och skötsel av
vattentäkten.
Förbud gäller mot upplag av
uttag från skogen. Tillstånd
krävs för avverkning.
Paragrafen bedöms innebära
en måttlig restriktion.
8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.

Föreskriften medför måttlig
riskreduktion.

1

Befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsynsmyndigheten
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Jord och skogsbruk berörs inte
direkt av föreskriften. För
boende bedöms restriktionerna
i 4.2.A. För andra byggnader
och annan verksamhet inom
jord och skogsbruk eller
djuhållande verksamhet
bedöms föreskriften innebära
en liten restriktion.

9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
primär skyddszon.

10 §. Vägar
och
väghållning

Ny gata eller väg eller plats för
parkering får anläggas efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Vägsaltning
medel skall ske restriktivt så
att grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Dammbindande
medel får ej användas utan
tillstånd från tillsyns-
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2

myndigheten. Asfalt och
oljegrus får inte användas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får inte
förekomma.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
primär skyddszon.
11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten mn

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

1

. Föreskriften medför liten
riskreduktion.

1

1

Föreskriften medför liten
riskreduktion.

1

Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Restriktionen bedöms
innebära en liten restriktion
för jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon...
12 §. Enskilda Brunn för enskild
grundvatten- grundvattentäkt får endast
täkter
utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Enskild
grundvattentäkt som bedrivs
då dessa föreskrifter börjar
gälla får fortsätta endast för
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vattenförsörjning av sådan eneller tvåfamiljsfastighet som
inte är ansluten till kommunens
allmänna va-anläggning.
Brunn skall vara så utförd att
förorening inte kan spridas till
mark eller grundvatten.
Föreskriften bedöms i liten
utsträckning beröra jord och
skogsbruk inklusive
djurhållning inom primär
skyddszon. Detta är framförallt
om djurhållande gård vill
anlägga en ny brunn.
Föreskriften bedöms innebära
liten restriktion.
13 §. Energioch
kylanläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Anläggning för lagring eller
utvinning av värmeenergi eller
kyla ur berg, mark eller
grundvatten får inte utföras.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
primär skyddszon.

14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
primär skyddszon.

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
primär skyddszon.
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Sekundär skyddszon
Föreskrift
(sekundär
zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av giftiga eller
skadliga ämnen, t ex
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Hantering
av drivmedel i fordon samt i
arbets- och trädgårdsmaskiner
kräver ej tillstånd.

1

Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför måttlig
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar p g a att
det är den sekundära zonen det
gäller.

2

2

Påverkan av bekämpningsmedel kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför måttlig
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar.

2

2

Föreskriften medför måttlig
riskreduktion

2

Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma
föreskrifter som för primär
skyddszon.
Enligt kommunen finns inga
oljecisterner. All hantering
kräver annars tillstånd.
För skogsbruk är det tillåtet att
nyttja alla typer av
skogsbruksmaskiner
Sammantaget bedöms föreskriften inte innebära liten
restriktion för skogsbruket.
5 §. Jordbruk

Yrkesmässig hantering av
kemiska bekämpningsmedel
får inte förekomma utan
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Tillståndskrav för spridning av
kemiska bekämpningsmedel
avser yrkesmässig spridning.
Föreskriften bedöms medföra
måttlig restriktion.

6 §.
Djurhållning

Det finns ingen reglering av
djurhållning i den sekundära
zonen.

7 §.
Skogsbruk

Tillfälliga upplag av bark, flis,
spån, timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får ske efter
tillstånd av
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tillsynsmyndigheten. I övrigt
gäller samma föreskrift som för
primär skyddszon.
I sekundär zon krävs tillstånd
för tillfälliga upplag och
tillstånd för hantering av
kemiska bekämpningsmedel.
Föreskriften bedöms innebära
måttlig restriktion.
8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Infiltrationsanläggning för
avloppsvatten får utföras efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrifter som för
primär skyddszon dvs befintlig
anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
får bibehållas under
förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsynsmyndigheten.

0

Föreskriften medför liten
riskreduktion

1

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Tillståndsplikt gäller även utan
dessa föreskrifter. Föreskriften
bedöms därför inte medföra
någon restriktion dvs ingen
restriktion.
9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon.

10 §. Vägar
och
väghållning

Vägsaltning eller
dammbindande medel skall
ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndiheten.
Restriktionen bedöms
innebära en liten restriktion
för jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon.
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11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Restriktionen bedöms
innebära en liten restriktion
för jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon...
12 §. Enskilda Det finns ingen reglering av
grundvattentä enskilda i den sekundära
kter
zonen.
13 §. Energianläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla ur
berg, mark eller grundvatten
får utföras efter tillstånd av
Byggtillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
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1

inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon.

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras utan tillstånd
av tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra jord och skogsbruk
inklusive djurhållning inom
sekundär skyddszon.
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C. Kommunal planering och verksamhet
Kommunen äger merparten av marken som ligger inom den primära skyddszonen.
Kommunen har ett antal anläggningar t ex det nya vattenverket inom skyddsområdet.
Kommunen ansvara även för planläggning, drift och skötsel av vägar, ledningar mm.
Primär skyddszon
Föreskrift
(primär zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel är ej
tillåten. Undantag från förbud
är hantering av drivmedel i
fordon samt i arbets- och
trädgårdsmaskiner.

2

Inom den primära skyddszonen är
sårbarheten generellt sett hög.
Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften bedöms medföra en
stor riskreduktion.

Hantering av för grundvattnet
andra giftiga eller skadliga
ämnen, i sådan mängd att
grundvattenkvalitén kan
påverkas, är ej tillåten.
Hantering av
petroleumprodukter får dock
förekomma för befintliga
fastigheters oljeförbrukning.
Förutom transport till sådan
fastighet är all annan hantering
förbjuden. Förvaringstankar för
sådan fastighet med
tillhörande ledningar ska vara
utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid
läckage säkert kan förhindras
att tränga ner i marken.
Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får inte
förekomma. Påfyllnad av
drivmedel till
skogsbruksmaskin eller annan
maskin ska ske utanför den
primära zonen.
Föreskriften omfattar inte
hantering av
petroleumprodukter som är
nödvändig för drift av
vattentäkten.
Föreskriften innebär
restriktioner för kommunen.
Föreskriften bedöms medföra
måttliga restriktioner.
5 §. Jordbruk

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Se även 4§.
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3

Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och
förvaring av ensilage som kan
avge pressvatten får ske efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas.
Kommunen idkar inget
jordbruk Föreskriften bedöms
inte beröra kommunen.
6 §.
Djurhållning

Hållning (inklusive bete) av
pälsdjur eller fjäderfä, som inte
är sällskapsdjur samt hov eller
klövbärande djur får inte
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Kommunen har ingen
djurhållning Föreskriften
bedöms inte beröra
kommunen.

7 §.
Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån,
timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Gallring, röjning,
föryngringsavverkning, uttag
av skogsbränsle och annan
avverkning av skog samt
stubbrytning och
markbearbetning får
förekomma endast efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

2

Föreskriften bedöms medföra en
måttlig riskreduktion

2

1

Föreskriften medför måttlig
riskreduktion

2

Tillstånd krävs dock inte för
vattentäktsinnehavarens
skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs
för att möjliggöra sprinkling
inom områden för infiltration
och inom primär zon som
utförs för att möjliggöra
åtkomst till och skötsel av
vattentäkten.
Förbud gäller mot upplag av
uttag från skogen. Tillstånd
krävs för avverkning.
Paragrafen bedöms innebära
en måttlig restriktion.
8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
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befintliga anläggningar kräver
tillstånd från
tillsynsmyndigheten
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Denna föreskrift berör
kommunen med avseende på
avloppsledningar (dag- och
spillvatten). Föreskriften
bedöms innebära liten
restriktion.
9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.

2

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

Restriktionen bedöms
innebära en måttlig
restriktion.
10 §. Vägar
och
väghållning

Ny gata eller väg eller plats för
parkering får anläggas efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Vägsaltning medel skall ske
restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Dammbindande
medel får ej användas utan
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Asfalt och
oljegrus får inte användas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får inte
förekomma.
Det krävs tillstånd för att
anlägga ny väg eller plats för
parkering. Tillstånd krävs för
att använda vägsalt. Asfalt,
oljegrus och vägsalt fån inte
hanteras. Detta bedöms
endast innebära en liten
restriktion för kommunen
innanför primär zon

11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten mn

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande
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massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Det råder förbud mot sandoch grustäkt eller annan
täktverksamhet, ingen
deponering av främmande
massor får ske, Dikning får inte
förekomma. Schaktning,
pålning, spontning kräver
tillstånd. Inget oljespill får ske.
För kommunen bedöms denna
föreskrift medföra liten
restriktion.
12 §. Enskilda Brunn för enskild
grundvatten- grundvattentäkt får endast
täkter
utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Enskild
grundvattentäkt som bedrivs
då dessa föreskrifter börjar
gälla får fortsätta endast för
vattenförsörjning av sådan eneller tvåfamiljsfastighet som
inte är ansluten till kommunens
allmänna va-anläggning.
Brunn skall vara så utförd att
förorening inte kan spridas till
mark eller grundvatten.
Föreskriften bedöms inte
beröra kommunen.
13 §. Energioch
kylanläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

1
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2

tillsynsmyndigheten.
Anläggning för lagring eller
utvinning av värmeenergi eller
kyla ur berg, mark eller
grundvatten får inte utföras.
Kommunen har i framtiden inte
möjlighet att utnyttja akviferen
för lagring och uttag av energi
Detta bedöms innebära en
liten restriktion.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Föreskriften bedöms inte
beröra kommunen inom
primär skyddszon.

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras.
Föreskriften bedöms inte
beröra kommunen inom
primär skyddszon.

Sekundär skyddszon
Föreskrift
(sekundär
zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av giftiga eller
skadliga ämnen, t ex
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Hantering
av drivmedel i fordon samt i
arbets- och trädgårdsmaskiner
kräver ej tillstånd.

1

Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför måttlig
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar.

Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma
föreskrifter som för primär
skyddszon.
Kommunen får inte ställa upp
oljecisterner utan tillstånd.
Hantering av för grundvattnet
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2

får ej förekomma utan tillstånd.
I skogsbruk kan kommunen
nyttja alla typer av
skogsbruksmaskiner
Sammantaget bedöms föreskriften inte innebära liten
restriktion för kommunen.
5 §. Jordbruk

Yrkesmässig hantering av
kemiska bekämpningsmedel
får inte förekomma utan
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra kommunen inom
sekundärskyddszon.

6 §.
Djurhållning

Det finns ingen reglering av
djurhållning i den sekundära
zonen.

7 §.
Skogsbruk

Tillfälliga upplag av bark, flis,
spån, timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får ske efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrift som för
primär skyddszon.

1

Föreskriften medför liten
riskreduktion

1

1

Föreskriften medför liten
riskreduktion

1

I sekundär zon krävs tillstånd
för tillfälliga upplag och
tillstånd för hantering av
kemiska bekämpningsmedel.
Föreskriften bedöms innebära
liten restriktion.
8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Infiltrationsanläggning för
avloppsvatten får utföras efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrifter som för
primär skyddszon dvs befintlig
anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
får bibehållas under
förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Denna föreskrift berör
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kommunen med avseende på
avloppsledningar (dag- och
spillvatten). Föreskriften
bedöms innebära liten
restriktion..

9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.

2

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Restriktionen bedöms
innebära en måttlig
restriktion.
10 §. Vägar
och
väghållning

Vägsaltning eller
dammbindande medel skall
ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Restriktionen bedöms
innebära en liten restriktion
för kommunen.

11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
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och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
För kommunen bedöms denna
föreskrift medföra liten
restriktion.

12 §. Enskilda Det finns ingen reglering av
grundvattentä enskilda grundvattentäkter i
kter
den sekundära zonen.
13 §. Energianläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla ur
berg, mark eller grundvatten
får utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Det är inte troligt att
kommunen anlägger en
anläggning för lagring av
energi. Anläggning av t ex
bergvärme kräver tillstånd.
Föreskriften bedöms innebära
en liten restriktion.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Föreskriften bedöms inte
beröra kommunen inom
sekundär skyddszon.

15 §.
Miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras utan tillstånd
av tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra kommunen inom
sekundär skyddszon.
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1

D. Väghållare, väghållning
Primär skyddszon
Föreskrift
(primär zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel är ej
tillåten. Undantag från förbud
är hantering av drivmedel i
fordon samt i arbets- och
trädgårdsmaskiner.

2

Inom den primära skyddszonen är
sårbarheten generellt sett hög.
Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften bedöms medföra en
stor riskreduktion.

Hantering av för grundvattnet
andra giftiga eller skadliga
ämnen, i sådan mängd att
grundvattenkvalitén kan
påverkas, är ej tillåten.
Hantering av
petroleumprodukter får dock
förekomma för befintliga
fastigheters oljeförbrukning.
Förutom transport till sådan
fastighet är all annan hantering
förbjuden. Förvaringstankar för
sådan fastighet med
tillhörande ledningar ska vara
utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid
läckage säkert kan förhindras
att tränga ner i marken.
Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får inte
förekomma. Påfyllnad av
drivmedel till
skogsbruksmaskin eller annan
maskin ska ske utanför den
primära zonen.
Föreskriften omfattar inte
hantering av
petroleumprodukter som är
nödvändig för drift av
vattentäkten.
Föreskriften bedöms medföra
måttliga restriktioner.
5 §. Jordbruk

.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Se även 4§.
Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och
förvaring av ensilage som kan
avge pressvatten får ske efter
tillstånd av tillsyns-
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3

myndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.
6 §.
Djurhållning

Hållning (inklusive bete) av
pälsdjur eller fjäderfä, som inte
är sällskapsdjur samt hov eller
klövbärande djur får inte
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.

7 §.
Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån,
timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Gallring, röjning,
föryngringsavverkning, uttag
av skogsbränsle och annan
avverkning av skog samt
stubbrytning och
markbearbetning får
förekomma endast efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Föreskriften bedöms medföra en
liten riskreduktion

1

Tillstånd krävs dock inte för
vattentäktsinnehavarens
skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs
för att möjliggöra sprinkling
inom områden för infiltration
och inom primär zon som
utförs för att möjliggöra
åtkomst till och skötsel av
vattentäkten.
I den mån väghållare behöver
röja bedöms föreskriften.
innebära en liten restriktion.
8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsynsmyndigheten
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
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1

renoveras.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.
9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.

2

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

2

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

Restriktionen bedöms
innebära en liten restriktion.
10 §. Vägar
och
väghållning

Ny gata eller väg eller plats för
parkering får anläggas efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Vägsaltning
medel skall ske restriktivt så
att grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Dammbindande
medel får ej användas utan
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Asfalt och
oljegrus får inte användas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får inte
förekomma.
Det krävs tillstånd för att
anlägga ny väg eller plats för
parkering. Tillstånd krävs för
att använda vägsalt. Asfalt,
oljegrus och vägsalt får inte
hanteras. Detta bedöms
endast innebära en liten
restriktion för de få privata
fastighetsägare innanför
primär zon

11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten mn

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
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Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Det råder förbud mot sandoch grustäkt eller annan
täktverksamhet, ingen
deponering av främmande
massor får ske, Dikning får inte
förekomma. Schaktning,
pålning, spontning kräver
tillstånd. Inget oljespill får ske.
För väghållare inom primär
zon bedöms denna föreskrift
innebära liten restriktion.
12 §. Enskilda Brunn för enskild
grundvatten- grundvattentäkt får endast
täkter
utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Enskild
grundvattentäkt som bedrivs
då dessa föreskrifter börjar
gälla får fortsätta endast för
vattenförsörjning av sådan eneller tvåfamiljsfastighet som
inte är ansluten till kommunens
allmänna va-anläggning.
Brunn skall vara så utförd att
förorening inte kan spridas till
mark eller grundvatten.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.
13 §. Energianläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Anläggning för lagring eller
utvinning av värmeenergi eller
kyla ur berg, mark eller
grundvatten får inte utföras.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.

14 §.
Transport av

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
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farligt gods

av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom primär
skyddszon.

Sekundär skyddszon
Föreskrift
(sekundär
zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av giftiga eller
skadliga ämnen, t ex
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Hantering
av drivmedel i fordon samt i
arbets- och trädgårdsmaskiner
kräver ej tillstånd.

1

Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför måttlig
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar.

Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma
föreskrifter som för primär
skyddszon.
Sammantaget bedöms föreskriften inte innebära liten
restriktion för väghållare.
5 §. Jordbruk

Yrkesmässig hantering av
kemiska bekämpningsmedel
får inte förekomma utan
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom
sekundär skyddszon.
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2

6 §.
Djurhållning

Det finns ingen reglering av
djurhållning i den sekundära
zonen.

7 §.
Skogsbruk

Tillfälliga upplag av bark, flis,
spån, timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får ske efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrift som för
primär skyddszon.

1

Föreskriften medför liten
riskreduktion

1

2

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Föreskriften bedöms innebära
liten restriktion för väghållare
i den mån skog behöver röjas.
8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Infiltrationsanläggning för
avloppsvatten får utföras efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten. I övrigt
gäller samma föreskrifter som
för primär skyddszon dvs
befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom
sekundär skyddszon.

9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.
Väghållare kan behöva lägga
upp snö från vägbanor i upplag
Restriktionen bedöms därför
innebära en måttlig
restriktion.

10 §. Vägar
och
väghållning

Vägsaltning eller
dammbindande medel skall
ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs av väghållare
att anordna ny väg mm.
Restriktionen bedöms
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innebära en liten restriktion.
11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Dikning och
schaktningsarbeten i
vattenområde kan försvåra
byggande av ny väg. Detta kan
i vissa fall bedömas att
föreskriften innebär en liten
restriktion.
9 §. Enskilda Det finns ingen reglering av
grundvattentä enskilda grundvattentäkter i
kter
den sekundära zonen.
13 §. Energi
och kylanläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla ur
berg, mark eller grundvatten
får utföras efter tillstånd av
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1

tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra väghållare inom
sekundär skyddszon.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom sekundär skyddszon.

15 §. Annan
miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras utan tillstånd
av tillsynsmyndigheten.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom sekundär skyddszon.

55

E. Infrastruktur inklusive transport av farligt gods
Primär skyddszon
Föreskrift
(primär zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel är ej
tillåten. Undantag från förbud
är hantering av drivmedel i
fordon samt i arbets- och
trädgårdsmaskiner.

2

Inom den primära skyddszonen är
sårbarheten generellt sett hög.
Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften bedöms medföra en
stor riskreduktion.

Hantering av för grundvattnet
andra giftiga eller skadliga
ämnen, i sådan mängd att
grundvattenkvalitén kan
påverkas, är ej tillåten.
Hantering av
petroleumprodukter får dock
förekomma för befintliga
fastigheters oljeförbrukning.
Förutom transport till sådan
fastighet är all annan hantering
förbjuden. Förvaringstankar för
sådan fastighet med
tillhörande ledningar ska vara
utrustade eller placerade så att
hela den lagrade volymen vid
läckage säkert kan förhindras
att tränga ner i marken.
Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får inte
förekomma. Påfyllnad av
drivmedel till
skogsbruksmaskin eller annan
maskin ska ske utanför den
primära zonen.
Föreskriften omfattar inte
hantering av
petroleumprodukter som är
nödvändig för drift av
vattentäkten.
All hantering av
petroleumprodukter är
förbjuden Föreskriften bedöms
medföra måttliga
restriktioner för infrastruktur
och transporter av farligt gods.
5 §. Jordbruk

Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Se även 4§.
Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och
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3

förvaring av ensilage som kan
avge pressvatten får ske efter
tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon.
6 §.
Djurhållning

Hållning (inklusive bete) av
pälsdjur eller fjäderfä, som inte
är sällskapsdjur samt hov eller
klövbärande djur får inte
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon.

7 §.
Skogsbruk

Upplag av bark, flis, spån,
timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte
förekomma. Gallring, röjning,
föryngringsavverkning, uttag
av skogsbränsle och annan
avverkning av skog samt
stubbrytning och
markbearbetning får
förekomma endast efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Tillstånd krävs dock inte för
vattentäktsinnehavarens
skogsbruksåtgärder inom
vattentäktszonen som utförs
för att möjliggöra sprinkling
inom områden för infiltration
och inom primär zon som
utförs för att möjliggöra
åtkomst till och skötsel av
vattentäkten.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon

8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Ny infiltrationsanläggning för
avloppsvatten är förbjuden.
Befintlig anläggning som är i
drift när dessa föreskrifter
börjar gälla får bibehållas
under förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsyns-
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myndigheten
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon.
9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

1

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

Restriktionen bedöms
innebära en liten restriktion.
10 §. Vägar
och
väghållning

Ny gata eller väg eller plats för
parkering får anläggas efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Vägsaltning
medel skall ske restriktivt så
att grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Dammbindande
medel får ej användas utan
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Asfalt och
oljegrus får inte användas utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får inte
förekomma.
Föreskriften bedöms innebära
en liten restriktion för
infrastruktur och transport av
farligt gods inom primär
skyddszon

11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten mn

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
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Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Föreskriften bedöms innebära
liten restriktion för
infrastruktur och transport av
farligt gods inom primär
skyddszon
12 §. Enskilda Brunn för enskild
grundvatten- grundvattentäkt får endast
täkter
utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Enskild
grundvattentäkt som bedrivs
då dessa föreskrifter börjar
gälla får fortsätta endast för
vattenförsörjning av sådan eneller tvåfamiljsfastighet som
inte är ansluten till kommunens
allmänna va-anläggning.
Brunn skall vara så utförd att
förorening inte kan spridas till
mark eller grundvatten.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon
13 §. Energianläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Anläggning för lagring eller
utvinning av värmeenergi eller
kyla ur berg, mark eller
grundvatten får inte utföras.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon

14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.

Riskreduktionen bedöms vara stor

2

Föreskriften bedöms medföra
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3

måttlig restriktion för
infrastruktur och transport av
farligt gods inom primär
skyddszon
15 §.
Miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
primär skyddszon

Sekundär skyddszon
Föreskrift
(sekundär
zon)
4 §. Hantering
av för
grundvattnet
giftiga eller
skadliga
ämnen

Restriktion utöver gällande
lagar, föreskrifter och
förordningar

Klass

Riskreduktion utöver vad gällande Klass
lagar, föreskrifter och
förordningar medför.

Hantering av giftiga eller
skadliga ämnen, t ex
petroleumprodukter,
fenolhaltiga preparat,
tjärprodukter och kemiska
bekämpningsmedel får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Hantering
av drivmedel i fordon samt i
arbets- och trädgårdsmaskiner
kräver ej tillstånd.

2

Läckage av petroleumprodukter kan
ge svåra skador på en vattentäkt.
Föreskriften medför stor
riskreduktion utöver gällande lagar,
föreskrifter och förordningar.

Förvaringstank för drivmedel
för skogsbruksmaskin eller
annan maskin får ej
förekomma utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
I övrigt gäller samma
föreskrifter som för primär
skyddszon.
Föreskriften bedöms innebära
måttlig restriktion för
infrastruktur och transport av
farligt gods inom sekundär
skyddszon.
5 §. Jordbruk

Yrkesmässig hantering av
kemiska bekämpningsmedel
får inte förekomma utan
tillstånd av tillsynsmyndigheten.
Nya gödselstäder, urinbrunnar
och ensilageanläggningar får
inte anläggas utan tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
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3

transport av farligt gods inom
sekundär skyddszon.
6 §.
Djurhållning

Det finns ingen reglering av
djurhållning i den sekundära
zonen.

7 §.
Skogsbruk

Tillfälliga upplag av bark, flis,
spån, timmer och GROT samt
hantering av kemiska bekämpningsmedel får ske efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrift som för
primär skyddszon.
I sekundär zon krävs tillstånd
för tillfälliga upplag och
tillstånd för hantering av
kemiska bekämpningsmedel.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
sekundär skyddszon.

8 §.
Avledning av
hushållsspillvatten
samt
avloppsledningar

Infiltrationsanläggning för
avloppsvatten får utföras efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten. I övrigt gäller
samma föreskrifter som för
primär skyddszon dvs befintlig
anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
får bibehållas under
förutsättning att tillstånd
meddelats av tillsynsmyndigheten. Ändringar av
befintliga anläggningar kräver
tillstånd från tillsynsmyndigheten.
Avloppsledningar/anordningar
skall vara täta, inspekteras
regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller
renoveras.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
sekundär skyddszon.

9 §. Avfall
mm

Upplag av avfall, förorenade
massor eller snö från
trafikerade ytor får inte
förekomma.

1

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

2

Riskreduktionen bedöms vara liten.

1

Restriktionen bedöms därför
innebära en liten restriktion.
10 §. Vägar
och
väghållning

Vägsaltning eller
dammbindande medel skall
ske restriktivt så att
grundvattenkvaliteten ej
påverkas. Upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus
eller upplag av vägsalt får ej
förekomma utan tillstånd av
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tillsynsmyndigheten.
Restriktionen bedöms
innebära en måttlig
restriktion.
11 §.
Täktverksamhet,
schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan
materialtäkt får inte
förekomma, vare sig för
husbehov eller annars.
Undantag från förbud är
vattentäktsinnehavaren uttag
av sand för vattenverksamhet
vilket kräver tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Deponering av främmande
massor får inte ske.
Dikning får inte förekomma.
Befintliga diken ska
underhållas så att inga
olägenheter för vattentäkten
uppstår.
Utfyllnad i mark med massor
av okänd miljöstatus eller av
massor som är förorenande är
förbjuden.
Schaktning, pålning,
spontning, underjordsarbeten,
borrning och liknande i mark
eller vattenområden får ske
endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten. Oljespill
får inte förekomma.
Förbud gäller dock inte för
vattentäktsinnehavarens
borrningar för undersökningar
och brunnar, schaktningar för
ledningar och annat samt
liknande arbeten i mark och
vattenområde i syfte att
bedriva vattenverksamhet.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
sekundär skyddszon.

12 §. Enskilda Det finns ingen reglering av
grundvattentä enskilda grundvattentäkter i
kter
den sekundära zonen.
13 §. Energianläggningar

Anläggning som är i drift när
dessa föreskrifter börjar gälla
och inte omfattas av tillstånd
eller tidigare anmälan, får
bibehållas under förutsättning
att tillstånd meddelats eller att
anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten.
Anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla ur
berg, mark eller grundvatten
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får utföras efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten.
Föreskriften bedöms inte
beröra infrastruktur och
transport av farligt gods inom
sekundär skyddszon.
14 §.
Transport av
farligt gods

Genomgående transport av
farligt gods får ske endast på
av länsstyrelsen
rekommenderad väg.

Riskreduktionen bedöms vara
måttlig.

2

Föreskriften bedöms medföra
måttlig restriktion för
infrastruktur och transport av
farligt gods inom primär
skyddszon
15 §.
Miljöfarlig
verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som inte
regleras ovan och som kan
innebära risk för grundvattnet
får inte etableras utan tillstånd
av tillsynsmyndigheten.
Bedöms inte beröra
fastighetsägare och boende
inom sekundär skyddszon.
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-11

Näringslivsavdelningen

KS/2021:46 - 109

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Stefan Toll

Handläggare e-post

0150-57000

Stefan.Toll@katrineholm.se

Förlängning av deltagande i Leader Sörmland 2021 - 2022
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunens deltagande i Leader
Södermanland under förlängningsåren 2021- 2022 och därmed också
medfinansiering med 265 000 kronor per år.
2. Medel för år 2022 ska hanteras i budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om
deltagande i Leaders programperiod 2014 – 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen
uppdrogs samtidigt att ansvara för såväl aktivt deltagande på Leadersammankomsterna
som att årligen avrapportera till kommunstyrelsen utfallet i form av antal
planerade/genomförda projekt i kommunen. Leadermetoden (Lokalt Ledd Utveckling), är en
del av EU:s fondsystem för att utveckla landsbygden och vars medel hanteras av
Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfondsrådet.
Katrineholms kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område och
kommunen medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till och med 2020, enligt beslut. På
grund av omständigheter såsom Brexit och Covid-19 kommer nuvarande programperiod
att förlängas två år och ny projektbudget från EU kommer att tillföras området för
förlängningsåren 2021 – 2022. Eftersom EU-medlen måste medfinansieras med lokala
offentliga medel innebär det att områdets ingående kommuner behöver medfinansiera de
två förlängningsåren.
Den nya projektbudgeten för förlängningsåren 2021 och 2022 kommer att ligga inom
samma härad som tidigare år. Under perioden 2014-2020 medfinansierade Katrineholms
kommun 265 000 kronor. Leader Södermanland uppmanar Katrineholms kommun fatta
beslut om kommunen vill vara en del av Leader under förlängningsåren 2021-2022.
Det bör noteras att kostnaden för förlängningsåren ligger i nivå med tidigare år. Medel finns
avsatt i kommunens budget för 2021 och kostnaden för 2022 föreslås hanteras i
budgetarbetet för 2022.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-11

KS/2021:46 - 109

Stefan Toll
Näringslivschef
Beslutet skickas till: Leader Sörmland, KLF, akten

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-12

KS/2021:48 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Bidrag till Katrineholms Pride 2021
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor till Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)
Katrineholm för att arrangera Katrineholm Pride 2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska RFSL Katrineholm inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-12

Nämndadministration

KS/2021:48 - 045

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Bidrag till Katrineholm Pride 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen RFSL Katrineholm har inkommit med ansökan om ett bidrag på 100 000 kronor
till arrangerandet av Katrineholms Pride 30 augusti – 4 september 2021. Föreningen vill
skapa en folkfest och en plattform för att lyfta och belysa vikten av ett jämställt samhälle.
Föreningen har ansökt och blivit beviljade bidrag från Katrineholms kommun åren 2020,
2019 och 2018.

Ärendets handlingar


Ansökan kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2021, 2021-02-12

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
RFSL Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Ansökan kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2021.
Information
Katrineholm Pride arrangeras 30 augusti - 4 september 2021, under veckans vardagar hålls
diverse aktiviteter kopplade till Pride och veckan avslutas med en Prideparad 4 september.
Evenemanget arrangeras av föreningen RFSL Katrineholm.
Paraden avslutas med ett firande i stadsparken med artister på scenen, tal samt uppslutning av
föreningar och andra aktiviteter. Med Katrineholm Pride vill vi skapa en folkfest och en plattform
för att lyfta och belysa vikten av ett jämställt samhälle.
Beroende på situationen i samhället kommer det finnas en plan för att styra om eventet från
fysiskt till digitalt.
Budget
Vi söker kommunalt bidrag för finansiering av årets Pridevecka i Katrineholm. Var god se
budget längst ned i ansökan.
Uppgifter
Bankgiro: 320-1605
Organisationsnummer: 802522-5734
Föreningsordförande: Louise Franklin
Föreningskassör: Martin Olsson

Budget
Artister

30 000

Tillstånd Polisen

1000

Avgift parken
kommunen

1000

Folkfest

15000

Föreläsare

20000

Fest

5000

PR

4000

Veckoaktiviteter

5000

Paraden

13000

Utvärdering

2000

Övrigt

4000

Summa

100 000

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

Stab

KS/2020:319 - 212

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Mats Lundevaller

Handläggare e-post

Mats.Lundevaller@katrineholm.se

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

Sammanfattning av ärendet
Byggaktören i Katrineholm AB har till kommunen framfört önskemål om att utveckla
området kring Lokstallarna med bostadsbebyggelse. För området finns en gällande
detaljplan från 1928 där del av området utpekats som järnvägsområde liksom parkmark. En
ny detaljplan behöver därmed tas fram som reglerar planerad kommande bebyggelse. En
ny detaljplan behöver därför tas fram av bolaget i samråd med kommunen genom ett så
kallat planavtal.
Detta markanvisningsavtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter
i samband med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar


Markanvisningsavtal Byggaktören, Del av Sandbäcken 3:1, Bergsgatan ,KV.
Trasten

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggaktören i Katrineholm AB
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

MARKANVISNINGSAVTAL
Datum

1 (4)

Vår beteckning

2021-01-27

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal Byggaktören, Del av Sandbäcken
3:1, Bergsgatan ,KV. Trasten.
Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80 Katrineholm, såsom lagfaren ägare
till fastigheten Katrineholm Sandbäcken 3:1, nedan kallad Kommunen och Byggaktören i
Katrineholm AB, 556517-6335, nedan kallad Bolaget, träffas följande avtal.

Bakgrund/Syfte
Bolaget har till kommunen framfört önskemål om att utveckla området kring
Lokstallarna med bostadsbebyggelse. För området gällande detaljplan 0483-A205 från
1928 är del av området utpekat som järnvägsområde liksom parkmark. En ny detaljplan
behöver därmed tas fram som regler planerad kommande bebyggelse. En ny detaljplan
behöver därför tas fram av Bolaget i samråd med Kommunen genom ett s.k. planavtal.
Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i samband
med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.
§1

GILTIGHET
Detta avtals giltighet villkoras av
- Att kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut senast 2021-04-30 och att
beslutet vinner laga kraft.
I det fall ovanstående inte uppfylls upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägningsförfarande. Parterna äger där vid inte rätt till ersättning.
§2

MARKANVISNING
Kommunen anvisar för bolaget det område inom del av fastigheten Katrineholm
Sandbäcken 3:1 som är markerade på karta bilaga 1.
Målsättning
Parternas gemensamma målsättning är att bolaget skall uppföra bebyggelsen i enlighet
med den kommande detaljplanens intentioner.
Avtalstid
Markanvisningen gäller till och med 2023-06-30.
Bolagets åtagande samt tillträde till markanvisningsområdena
Under avtalstiden ska bolaget ansvara för och bekosta en förstudie, t ex i form av
idéskiss, hur de tänkt utforma området.
Bolaget ombesörjer idéskisser på husen, 3d renderingar samt förslag på situationsplan
hur de tänkt utforma området.

MARKANVISNINGSAVTAL
Datum

2 (4)

Vår beteckning

2021-01-27

Kommunstyrelsen
Med detta avtal äger bolaget rätt att under avtalstiden med hjälp av sakkunnig expertis
besikta markanvisningsområdet för att utföra erforderliga undersökningar och
mätningar som exempelvis geoteknik.
Ingen form av utfyllnad, schaktning eller påbörjande av faktiska exploateringsarbeten
tillås under avtalstiden.
Kommunens åtagande
Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller upplåta
markanvisningsområdena till annan intressent.
Kommunen förväntar sig ett eller flera förslag/skisser från bolaget samt övrigt material
som tas fram i förstudien. Kommunen prövar sedan bolagets förslag och fattar beslut
hur projektet ska fortsätta genom att teckna planavtal, köpeavtal och exploateringsavtal
eller om projektet ska avbrytas.
Allmän plats ska utformas i enlighet med kommande detaljplanens intentioner.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Planområdet ligger inom
verksamhetsområde för den allmänna VA-verksamheten. Huvudmannen ansvararar för
avsättningspunkt för VA till fastigheterna.
§3

AVBRUTET PROJEKT
Avbrutet projekt ger inte bolaget rätt till ersättning och inte heller rätt till annan
markanvisning.
§4

DETALJPLAN
Bolaget har tagit del av nuvarande detaljplanens utformning, bilaga 2.
§5

EXPLOATERINGSAVTAL
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas i syfte att i detalj reglera parternas
åtagande och skyldigheter angående markförvärv och övriga genomförandefrågor inom
markanvisningsområdet.
Undertecknande av exploateringsavtal ska ske före avtalstidens utgång.
Markpris
I samband med exploateringsavtal och köpeavtal kommer parterna överens om
ersättningen för exploateringen. För 1 och 2 bostadshus beräknas ersättning kr/m2
tomt. För flerfamiljshus beräknas ersättning kr/BTA, om inget annat avtalas.
Tillträde
Tillträde till markanvisningsområdet för byggnation kan ske tidigast när köpeavtal har
skrivits under, köpeskillingen är betald och lagfart erhållits, om inget annat avtalas
innan.

MARKANVISNINGSAVTAL
Datum

3 (4)

Vår beteckning

2021-01-27

Kommunstyrelsen
Lantmäteriåtgärd
Markanvisningsområdet utgör del av fastigheten Katrineholm Sandbäcken 3:1.
Markanvisningsområdet ska genom lantmäteriförrättning avstyckas till en enskild
exploateringsfastighet.
Avstyckningen skall ansökas om av kommunen och skall bekostas av kommunen. I det
fall bolaget önskar ytterligare avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggning eller
annan lantmäteriåtgärd inom markanvisningsområdet så ska bolaget stå för dessa
kostnader själv.
Kommunala avgifter
Bolaget ska erlägga anläggningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA- taxa.
Bolaget ska även erlägga övriga anslutningsavgifter för t.ex. el, fjärrvärme med mera.
För kommunens hantering av bygglov och bygganmälan skall Bolaget betala ersättning
enligt vid varje tidpunkt gällande bygglovstaxa.
Gatukostnad ingår i köpeskillingen för marken.
Samordning och färdigställande
Bolaget ska samråda med och få godkännande av Kommunen om byggnadernas och
övriga ytors utformning i god tid innan färdigprojekteringen påbörjas. Samordning skall
ske mellan Bolaget och angränsande exploatörer och fastighetsägare.
Bolaget skall i samråd med kommunen eller den kommunen sätter i sitt ställe, ta fram
förslag på LOD lösningar eller fördröjningsåtgärder på enskilda tilldelade områden inom
detaljplaneorådet, vilka sedan tas med i bygglovsprocessen.
Bolaget ska färdigställa bebyggelsen senast fyrtioåtta (48) månader efter det att ny
detaljplan vunnit laga kraft för området.
Nyttjande av allmän plats
Bolaget har ej rätt att nyttja allmän platsmark under byggtiden.
§6

TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol
med tillämpning av svensk lag.
§7

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får av bolaget överlåtas till annat internt dotterbolag, vilken i sådana fall
övertar bolagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal fullt ut. Avtalet får ej innan
2023-06-30 överlåtas till externpart utan kommunens skriftliga godkännande.

MARKANVISNINGSAVTAL
Datum

4 (4)

Vår beteckning

2021-01-27

Kommunstyrelsen

§8

KONTAKTPERSONER
Parternas kontaktpersoner under markanvisningstiden. Byte av kontaktperson ska
omedelbart meddelas den andra parten.
Kommunens kontaktperson

Bolagets kontaktperson

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Keith Kinsander
VD

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

Stab

KS/2021:59- - 232

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Mats Lundevaller

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Mats.Lundevaller@katrineholm.se

Markanvisningsavtal del av Djulö 2:5 till SjötorpsHus AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal, samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun skickade under december månad 2020 ut underlag till ett 30-tal
företag som anmält intresse för att bygga bostäder inom Katrineholms tätort. Syftet med
utskicket var att utifrån inkommande förslag ta fram ett förslag att arbeta vidare med
gällande utformningen av bostäder vid Åsporten. Fem förslag inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utifrån inkomna förslag bedömdes förslaget ”Trästaden” med en varierad utformning på
bebyggelsen och uppfört i trä och med ca 100 lägenheter som bästa förslaget att gå vidare
med, se vidare bilaga 2. SjötorpsHus AB har genom inskickat förslag till kommunen framfört
önskemål om att utveckla Åsporten med bostäder.
I översiktsplanen 2030 är området utpekat för mindre störande verksamheter. Under 2020
förvärvade Katrineholms kommun hela området. En ny detaljplan behöver därmed tas fram
som reglerar planerad kommande bebyggelse. Denna tas fram av SjötorpsHus AB i samråd
med kommunen genom ett så kallat planavtal.
Redovisat avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i samband
med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar


Markanvisningsavtal



SjötorpHus AB förslag Åsporten

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

KS/2021:59 - 232

Beslutet skickas till: mark- och exploateringschefen, SjötorpsHus AB, akten

MARKANVISNINGSAVTAL
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Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80 Katrineholm, såsom ägare till
fastigheten Katrineholm Djulö 2:5, nedan kallad Kommunen och SjötorpsHus AB,
556575-0691, nedan kallad Bolaget, träffas följande avtal.
Bakgrund/Syfte
Katrineholms kommun skickade under december månad 2020 ut underlag till ett 30- tal
företag som anmält intresse för att bygga bostäder inom Katrineholms tätort. Syftet
med utskicket var att utifrån inkommande förslag ta fram ett förslag att arbeta vidare
med gällande utformningen av bostäder vid Åsporten. 5 förslag inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Utifrån inkomna förslag bedöms förslaget ”Trästaden”
med en varierad utformning på bebyggelsen uppfört i trä, vilken bedöms kunna
inrymma ca 100 lgh, se vidare bilaga 2. SjötorpsHus AB har genom inskickat förslag till
kommunen framfört önskemål om att utveckla Åsporten med bostäder. I
översiktsplanen 2030 är området utpekat för mindre störande verksamheter. Under
2020 förvärvade Katrineholms kommun hela området. En ny detaljplan behöver därmed
tas fram som regler planerad kommande bebyggelse. En ny detaljplan behöver därför
tas fram av Bolaget i samråd med Kommunen genom ett s.k. planavtal.
Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i samband
med markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.
§ 1
GILTIGHET
Detta avtals giltighet villkoras av
- Att kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut senast 2021-03-31 och att
beslutet vinner laga kraft.
I det fall ovanstående inte uppfylls upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägningsförfarande. Parterna äger där vid inte rätt till ersättning.
§ 2
MARKANVISNING
Kommunen anvisar för bolaget det område inom del av fastigheten Katrineholm Djulö
2:5 som är markerad på karta bilaga 1.
Målsättning
Parternas gemensamma målsättning är att bolaget skall uppföra bebyggelsen i enlighet
med den kommande detaljplanens intentioner.
Avtalstid
Markanvisningen gäller till och med 2023-03-31.
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Bolagets åtagande samt tillträde till markanvisningsområdena
Under avtalstiden ska bolaget ansvara för och bekosta en förstudie, t ex i form av
idéskiss, hur de tänkt utforma området.
Bolaget ombesörjer idéskisser på husen, 3d renderingar samt förslag på situationsplan
hur de tänkt utforma området.
Med detta avtal äger bolaget rätt att under avtalstiden med hjälp av sakkunnig expertis
besikta markanvisningsområdet för att utföra erforderliga undersökningar och
mätningar som exempelvis geoteknik.
Ingen form av utfyllnad, schaktning eller påbörjande av faktiska exploateringsarbeten
tillås under avtalstiden.
Kommunens åtagande
Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller upplåta
markanvisningsområdena till annan intressent.
Kommunen förväntar sig ett eller flera förslag/skisser från bolaget samt övrigt material
som tas fram i förstudien. Kommunen prövar sedan bolagets förslag och fattar beslut
hur projektet ska fortsätta genom att teckna planavtal, köpeavtal och exploateringsavtal
eller om projektet ska avbrytas.
Kommunen beställer och genomför en kompletterande översiktlig geoteknisk
markundersökning av markanvisningsområdet.
Allmän plats ska utformas i enlighet med kommande detaljplanens intentioner.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Planområdet ligger inom
verksamhetsområde för den allmänna VA-verksamheten. Huvudmannen ansvararar för
avsättningspunkt för VA till fastigheterna.
§ 3
AVBRUTET PROJEKT
Avbrutet projekt ger inte bolaget rätt till ersättning och inte heller rätt till annan
markanvisning.
§ 4
DETALJPLAN
Ingen gällande detaljplan finns för området.
§ 5
EXPLOATERINGSAVTAL
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas i syfte att i detalj reglera parternas
åtagande och skyldigheter angående markförvärv och övriga genomförandefrågor inom
markanvisningsområdet.
Undertecknande av exploateringsavtal ska ske före avtalstidens utgång.
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Markpris
I samband med exploateringsavtal och köpeavtal kommer parterna överens om
ersättningen för exploateringen. För 1 och 2 bostadshus beräknas ersättning kr/m2
tomt. För flerfamiljshus beräknas ersättning kr/BTA, om inget annat avtalas.
Tillträde
Tillträde till markanvisningsområdet för byggnation kan ske tidigast när köpeavtal har
skrivits under, köpeskillingen är betald och lagfart erhållits, om inget annat avtalas
innan.
Lantmäteriåtgärd
Markanvisningsområdet utgör del av fastigheten Katrineholm Djulö 2:5.
Markanvisningsområdet ska genom lantmäteriförrättning avstyckas till enskild
exploateringsfastighet.
Avstyckningen skall ansökas om av kommunen och skall bekostas av kommunen. I det
fall bolaget önskar ytterligare avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggning eller
annan lantmäteriåtgärd inom markanvisningsområdet så ska bolaget stå för dessa
kostnader.
Kommunala avgifter
Bolaget ska erlägga anläggningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA- taxa.
Bolaget ska även erlägga övriga anslutningsavgifter för t.ex. el, fjärrvärme med mera.
För kommunens hantering av bygglov och bygganmälan skall Bolaget betala ersättning
enligt vid varje tidpunkt gällande bygglovstaxa.
Gatukostnad ingår i köpeskillingen för marken.
Samordning och färdigställande
Bolaget ska samråda med och få godkännande av Kommunen om byggnadernas och
övriga ytors utformning i god tid innan färdigprojekteringen påbörjas. Samordning skall
ske mellan Bolaget och angränsande exploatörer och fastighetsägare.
Bolaget skall i samråd med kommunen eller den kommunen sätter i sitt ställe, ta fram
förslag på LOD lösningar eller fördröjningsåtgärder på enskilda tilldelade områden inom
detaljplaneorådet, vilka sedan tas med i bygglovsprocessen.
Bolaget ska färdigställa bebyggelsen senast fyrtioåtta (48) månader efter det att ny
detaljplan vunnit laga kraft för området.
Nyttjande av allmän plats
Bolaget har ej rätt att nyttja allmän platsmark under byggtiden.
§ 6
TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol
med tillämpning av svensk lag.
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§ 7
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får av bolaget överlåtas till annat internt dotterbolag, vilken i sådana fall
övertar bolagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Avtalet får ej innan
2022-12-31 överlåtas till externpart utan kommunens skriftliga godkännande.
§ 8
KONTAKTPERSONER
Parternas kontaktpersoner undermarkanvisningstiden. Byte av kontaktperson ska
omedelbart meddelas den andra parten.
Kommunens kontaktperson Bolagets kontaktperson
……………………………..
………………………….
Mats Lundevaller
Pär Knutsson
Mark och Exploateringschef Vd

…………………………
Hans Johansson
vVd

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Kommunens underskrift

Bolagets underskrift

Katrineholm den 2021-02För Katrineholms kommun

Katrineholm den 2021-02För Bolaget

……………………………..

…………………………….

……………………………..
Namnförtydligande

…………………………….
Namnförtydligande
Bolagets underskrift
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Bilaga 1

Markanvisning gula delen ”bostäder” till SjötorpsHus AB.

2021-02-15

ÅSPORTEN
ETT GRÖNT BOSTADSOMRÅDE HELT I TRÄ

SJÖTORPSHUS

SjötorpsHus bygger personliga bostäder i trästomme med stor omtanke och hög kvalitet.
Företaget grundades år 1997. Sedan dess har SjötorpsHus vuxit till drygt 95 anställda. Idag
åtar sig företaget i stort sett all sorts byggnation, stort som smått. Vi är ett stabilt företag
med AAA i kreditvärdighet.
Med ledord som omtanke, flexibilitet och trygghet kan ni som kommun vara trygga i
vetskapen om att ni får en aktör som levererar det ni och kunderna vill ha, i rätt tid och
med rätt kvalitet.
SjötorpsHus affärsidé är att tillverka designade byggnader i trä på ett kostnadseffektivt
sätt. SjötorpsHus har helhetskompetensen, vi samordnar hela byggnationen från
kontraktsskrivning fram till slutbesiktning.
SjötorpsHus har stor erfarenhet av att förvandla råmark till ett attraktivt och spännande
område dit människor vill flytta. Vi vet att denna typ av bostäder som vi nu erbjuder här på
Åsporten är efterfrågad av marknaden.
När ni väljer oss kommer personerna som flyttar till Katrineholm och området bli väl
omhändertagna. Vi bygger bostäderna till ett fast pris samtidigt som möjligheten till
personliga val finns. Vi tar hand om kunden genom hela processen vilket ger en lugn och
trygg kund som sedan nöjd kan flytta in och njuta av livet i natursköna Katrineholm.

GRÖNT BOSTADSOMRÅDE HELT I TRÄ

När du kommer från Nyköping och åker längs Eriksbergsvägen så kommer Åsporten
vara det första bostadsområde du möts av. Vår nya stadsdel Åsporten välkomnar dig
till Katrineholm och visar upp staden från sin bästa sida som personlig, med tradition i
grunden och framåtblickande. Vi vill visa att Katrineholm är en stad på frammarsch, det är
hit du vill flytta för att ha ett gott liv.
SjötorpsHus har tillsammans med arkitektfirmorna Backhans & Hahn arkitekter och
Snidare arkitekter tagit fram ett förslag på området Åsporten. I vårt förslag ser vi ett område
med flerbostadshus som exteriört hämtar inspiration från svensk tradition och klassiska
trähus i en mjuk modern tappning. Husen har en fin variation med olika storlek och
höjd. De är färgsatta i matta kulörer. Samtliga byggnader har samma stil och färgerna går i
samklang med varandra vilket ger hela området en lugn och mysig känsla.
Vi vill skapa ett levande område för människor att trivas i. Vi vill skapa en trygg och säker
miljö. Det ska finnas naturliga platser för det personliga mötet. Med samlade parkeringar på
några platser finns det gott om plats för mysiga levande innergårdar med plats för lekplats,
boulebana, odling och blomrabatter. Med innergårdarna skapas en tillsammans-känsla för
de boende på området.

Volymskiss på Åsporten

Vi på SjötorpsHus kommer bygga samtliga bostäder på hela området helt i trä för en hållbar
framtid. Vi är stolta över att bygga i trä och är övertygande om fördelarna som det ger i
form av energieffektiva byggnader samt minimal klimatpåverkan.
Vi har ritat in ca 100 bostäder och vi tänker oss att flerbostadshusen kan vara både
bostadsrätter och hyresrätter vilket erbjuder en fin variation mot befintlig byggnation
i närområdet. Som en del i vårt miljötänk känns det naturligt för oss att även rita in
parkeringsplatser för poolbilar som de boende kan samnyttja.
Vi har tagit fram en situationsplan på hur vi tänker oss utformningen av Åsporten. För att
uppnå en väl fungerande helhet i den nya stadsdelen så har vi valt att redan nu i tidigt skede
ta med 2 förskolor in i planeringen som Katrineholms kommun planerar att bygga ovan
markanvisningsområdet.
På situationsplanen som vi presenterar så ser ni tydligt hur våra arkitekter har vävt samman
bostadsområdet med förskolorna på ett fint sätt. Vi presenterar en lösning på hur hela
området fungerar bra ihop med vägar, sophantering, logistik med säker väg till förskola etc.
SjötorpsHus har ramavtal med SKR där ni som kommun kan beställa högkvalitativa,
kostnadseffektiva och energieffektiva förskolebyggnader med fokus på barn och pedagoger.
Det är denna konceptförskola i modell B som vi har ritat in på situationsplanen i direkt
anslutning till markanvisningsområdet.

TIDPLAN
Tidplanen som SjötorpsHus har för planerad byggstart är så snart detaljplanen har vunnit
laga kraft. Därefter ser vi att området successivt kommer att byggas med avslut inom 3 år
efter byggstart.

ARKITEKTENS ORD - BOSTÄDER
Backhans & Hahn Arkitekter och SjötorpsHus presenterar här ett förslag som anknyter till
den svenska trästadstraditionen. Vi föreslår ett område med hundra bostäder där de flesta av
husen uppförs i två våningar men på några ställen har vi använt en högre skala.
Jag, Lars, har ritat ett bostadsområde som erbjuder en tät och låg bebyggelse, och med en
variation som ger ett livfullt område. Rummen mellan husen kompletteras av plank och
låga komplementbyggnader. Områdets färgsättning varieras genom att varje bostad får en
egen kulör. Karaktären hålls samman genom att alla bostadshusen ges tak av lertegel. På
vissa av taken installeras dessutom solceller.
Husen samlas kring två gårdar, en i väster och en i öster, vilka vi kallar för Körsbärsgården
och Hagtornsgården. På gårdarna ges möjlighet till aktiviteter för olika åldrar, som
boulebanor, lekytor, grillplatser och odlingar. Träd, odlingar och planteringar bidrar till
gårdarnas biologiska mångfald och vissa av taken på komplementbyggnaderna ges sedumeller biotoptak.

1
2

3

På gårdarna sker biltrafik på de gåendes villkor. Cykelparkeringsplatser ordnas nära alla
entréer där minst hälften står täckta. Alla entréer kan nås inom 25 m från gatan. Det
är max 50 m till ett miljörum och sophämtning kan ske inom 10 m. Området har ett
parkeringstal på 0,7 bilplatser per bostad, inklusive 2 bilpoolsplatser och dessutom finns
10 gästparkeringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade går att ordna för att nå de
entréer som ligger längre än 25 m från parkeringen. Dessutom finns 20 parkeringsplatser
för de två förskolorna.

4

5

Lars Backhans/ Backhans & Hahn Arkitekter
Arkitekt SAR/MSA

Inspirationsbild från Derome, Brf Trädkronan i Mariefred,
Liljewall Arkitekter

Bild 1-5: Inspirationsbilder på bostadsrättsprojekt från Derome med liknande känsla som vi vill skapa i
den nya stadsdelen Åsporten.

ARKITEKTENS ORD - FÖRSKOLOR
MILJÖER VÄRDIGA VÅRA BARN
Målsättningen i detta projekt har varit att ta fram två förskolor där barnens behov har varit
fokus. SjötorpsHus och Snidare arkitekter har tillsammans ritat fram och vunnit ramavtal med
SKR om högkvalitativa och kostnadseffektiva förskolor. Det är denna konceptförskola som vi
har ritat in på situationsplanen.
De bägge förskolorna på Åsporten har vi placerat långt från vägar och buller. Utegårdarna ligger
i direkt anslutning till fin natur och vänder sig mot en södervänd sluttning för naturupplevelser
och pulkabacke. Förskolorna får fina utemiljöer för lek och pedagogisk verksamhet placerade
så att det finns både sol och skugga på gårdarna, de bägge gårdarna utformas så att barnen kan
upptäcka, leka, balansera, krypa, samarbeta och uppleva vatten- och sandlek.

Illustration på enplanstypförskolan
SjötorpsHus har ramavtal med SKR

Angöring och trafiklösning är självklart anpassad så att inga flöden gör att barn behöver korsa
biltrafik. Trafiklösningen är planerad för samverkan mellan de båda förskolorna för sophämtning
och leveranser. Parkering för personal dagtid finns i körslingan mellan förskolorna, kvällstid kan
samma parkering användas för besöksparkering. Hämta och lämna platser finns längs trottoar
mot förskolorna.
Vi har ritat en modern förskola som byggs i svenskt trä för minimal miljöpåverkan. Vår förskola
ger ett minimalt koldioxidavtryck och levereras i absolut högsta kvalitet.
När vi ritade planlösningen till konceptförskolan tänkte vi mycket på flödena och hur barnen
på ett lätt, tryggt och gärna lekfullt sätt kan röra sig i byggnaden. När de lämnar sin trygga
bas ska de inte behöva gå igenom trånga platser med alltför många barn. Vi har valt material
till vår förskola som över tid är hållbara och som leder till låga underhållskostnader och låga
driftskostnader för er som kommun som ska förvalta byggnaderna.

Daniel Snidare/ Snidare Arkitekter
Arkitekt SAR/MSA

Detaljbild på förskola som SjötorpsHus
byggt åt Futurum Fastigheter i Örebro

Bild på förskola som SjötorpsHus byggt
åt Futurum Fastigheter i Örebro
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Hagtornsgården

STOR ERFARENHET AV MILJÖBYGGANDE
SjötorpsHus har stor erfarenhet av att jobba enligt miljöbyggnad. Vi har internt en egen certifierad
miljöbyggnadssamordnare i Carina Pettersson. Miljöbyggnad används som en kvalitetsstämpel att
byggnaden byggs miljösmart och sunt enligt noggranna, kontrollerbara och mätbara indikatorer.
Vi på SjötorpsHus har jobbat med Miljöbyggnad 3.0 i en lång rad projekt. Vi sätter upp mål för
varje indikator och på så vis aggregeras samtliga indikatorer för att nå målet miljöbyggnad brons,
silver eller guld för byggnaden. Vi jobbar med både gränsdragningslista och en matris för de olika
indikatorerna.

REFERENSPROJEKT SOM VI BYGGT/BYGGER ENLIGT MILJÖBYGGNAD
5 ST LSS-BOENDEN ÅT BÄLSTAUDDE
Dessa har samtliga byggts enligt miljöbyggnad silver
GONÄS FÖRSKOLA I LUDVIKA		
Har byggts enligt miljöbyggnad 3.0 silver
FÖRSKOLAN BECKASINEN OCH FÖRSKOLAN FISKGJUSEN I ÖREBRO
Har båda byggts enligt miljöbyggnad silver
PÅGÅENDE BYGGNATION AV FÖRSKOLAN ALNÄNGARNA OCH FÖRSKOLAN BETTORP I
ÖREBRO
Byggs båda enligt miljöbyggnad silver 3.0
PÅGÅENDE BYGGNATION AV 3 ST LSS-BOENDEN I ÖREBRO ÖBO
Byggs alla tre enligt miljöbyggnad silver 3.0

Bild på bostadsrätter SjötorpsHus byggt på Djulö Backar i Katrineholm

MILJÖVÄNLIG TRÄHUSBYGGNATION
SjötorpsHus har stor erfarenhet av att bygga miljövänligt och vi vill att det ska vara enkelt, tryggt
och bekvämt. Dessutom känns det bra i själen, vi värnar om vår miljö.

P

Energieffektiva byggnader för miljön - Genom att använda trä som byggmaterial och
bygga energisnålt bidrar vi till en bättre miljö idag och för kommande generationer i
framtiden. Givetvis utrustar vi våra byggnader med solceller.

P
P

Erfaren organisation - En erfaren organisation med egna erfarna lokala hantverkare
borgar för att byggnaderna byggs med högsta tänkbara kvalitet.
Svenska produkter i våra byggnationer - Oavsett vad vi bygger så använder vi oss främst
av svenska leverantörer; Marbodalkök, Svedbergs badrumsinredning, Kährs golv, Isover
isolering och Derome takstolar. Alla trävaror i husen är förädlat svenskt timmer.

VI BYGGER MILJÖVÄNLIGT

DETALJPLANARBETE

SjötorpsHus har stor erfarenhet av bygga miljövänligt. Genom tätt samarbete och
långsiktiga kontakter med materialleverantörer har vi på SjötorpsHus etablerat och
standardiserat vårt sätt att bygga på för att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt
köpa in byggkomponenter samlevererade från ett fåtal aktörer. Till exempel så köper
SjötorpsHus som standard in trästomme och takkonstruktionen från en och samma
leverantör. Stommen levereras färdigkapad och samlastad på lastbil. Vi kan se att antalet
leveranser minskar avsevärt med denna metod. Ett till exempel är leverans av komponenter
för grunden. Vi köper där in färdigpaketerat och exakt mängdat material för grunden som
innehåller sockelelement, isolering, armering och golvvärme.

För att få en snabb och effektiv process med arbetet av den nya detaljplanen för stadsdelen
Åsporten så kommer SjötorpsHus arbeta vidare med sina utvalda arkitekter för området så
att vi på bästa vis snabbt och effektivt kan bistå processen med de handlingar som krävs för
arbetets fortskridande. Vår målsättning är att detaljplanearbetet får högsta prioritet och att
vi kommer arbeta tätt tillsammans med kommunen för att smidigt, effektivt och snabbt
driva processen framåt.

Vi väljer att i största möjliga mån platsbygga med trä. Ur en ren klimataspekt är
detta material betydligt mycket bättre än andra material som exempelvis betong eller

Bostäderna är efterfrågade och området attraktivt varför en ny detaljplan har stor betydelse
för Katrineholms fortsatta utveckling. Vi ser med spänning fram emot att få vara en
del i denna process och tillsammans med er på kommunen jobba aktivt för att fortsätta
utvecklingen av vår vackra stad.

stål. Mätning av miljöpåverkan av olika materialval görs genom att jämföra deras
livscykelanalyser och se hur stor skillnad i exempelvis klimatpåverkan de olika materialvalen
skulle ha. Jämför man träreglars livscykel med betong ser man en betydande skillnad i
klimatpåverkan, där trä ger minst klimatpåverkan.
Under byggets gång använder vi oss inte av dieseldrivna elkraftverk, utan vi ansluter oss
till elnätet/fjärrvärmenätet och kan då använda endast förnybar energi som uppvärmning
och byggström. Våra projektledare kör elhybridbilar, detta minimerar påverkan från deras
byggarbetsplatsbesök.
SjötorpsHus stora erfarenhet och intresse för att bygga miljösmart har gett oss många nya
och spännande möjligheter. Tack vare vårt stora miljöengagemang och kunnande inom
kostnadseffektiv och miljövänlig byggnation gjorde att vi vann ramavtalet om förskolor med
Futurum Fastigheter i Örebro. Förskolorna i Örebro byggs alla enligt miljöbyggnad Silver.

Illustration på parhus vi just nu bygger på
Djulö Backar i Katrineholm

Pär Knutsson

Robert Arconge

Tel: 0150-724 90
par.knutsson@sjotorpshus.se

Tel: 0151-77 89 27
robert.arconge@sjotorpshus.se

Bilderna i materialet ska ses som inspiration.

KONTAKTUPPGIFTER

Sida 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-01-22

Nämndadministration

Vår beteckning

-

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Chefen för Nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på kommunstyrelsens
vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (två personer) ansökan om att bli
antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 9)
Chefen för Nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på kommunstyrelsens
vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli
antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 10)
Dnr KS/2021:3-163
Beslut om att utfärda fullmakt till Intrum
KS Del/2021 § 6
Dnr KS/2021:26-000

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens ordförande framför på kommunstyrelsens vägnar till länsstyrelsen i
Södermanlands län att i nuläget anses det inte föreligga något behov av ytterligare
vigselförrättare i Katrineholms kommun. (KS Del/2021 § 2)
Dnr KS/2021:7-112
Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att till Länsstyrelsen i
Södermanlands län framföra att kommunen bedömer att det finns behov av ytterligare
vigselförrättare i Katrineholms kommun.
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Datum

Vår beteckning

2021-01-22

-

Ärendebeskrivning
”… Det har dock, efter det tidigare yttrandet till länsstyrelsen, framkommit att några av
vigselförrättarna i kommunen i nuläget endast i begränsad omfattning tar uppdrag.” (KS
del/2021 § 8)
Dnr KS/2021:7-112
Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
den tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad
avbokning enligt Allmänna villkor – lokalbokning samt förseningsavgifter
på biblioteken inte tas ut.
2. Beslutet gäller från den 1 februari till och med den 7 februari 2021.(KS
Del72021 § 3)
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
den tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad
avbokning enligt Allmänna villkor – lokalbokning samt förseningsavgifter
på biblioteken inte tas ut.
2. Beslutet gäller från den 8 februari till och med den 21 februari 2021. (KS
Del/2021 § 5
Dnr KS/2020:358-000
Bidrag till Hittaut Katrineholm 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till Hittaut Katrineholm 2021 till
Katrineholms orienteringsklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört arrangemang ska föreningen inkomma med en skriftlig
redovisning över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 4)
Dnr KS/2021:23-045
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Vår beteckning

-

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden har översänt delegationsprotokoll STN Del/2021 § 2 – Tillfällig
nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen.
Hnr 2021:101
Socialnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2021-01-26, § 4 – Extra
sammanträde – socialnämnden den 9 februari.
Hnr 2021:162
Socialnämnden har översänt delegationsprotokoll SOCN Del/2021 § 5 - Ställningstagande
gällande tillämpning av förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av
alkohol.
Hnr 2021:280
Remiss
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss – Införandet av en
familjevecka påbörjas, Ds 2020:24.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för
ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms
kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2020:357-000
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss – Nyköpings kommuns
bostadsförsörjningsstrategi.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för
kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2020:377-209
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Vår beteckning

-

Meddelande om ändring för återrapportering
Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2020 § 39 bland annat att kommunstyrelsen
uppdras att revidera dokumentet snarast efter coronapandemin, dock senast februari 2021,
så att erfarenheterna för pandemin kan tas med samt även livsmedelsförsörjning och ITsäkerhet.
Dokumentet är under revidering och ärendet planeras att behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2021.
Dnr KS/2021:49-152
Övrigt
Katrineholms kommun har svarat på Boverkets Bostadsmarknadsenkät.
Dnr KS/2020:354-249

