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Återremiss - Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för
Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2019 för Katrineholms kommun till
handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat den
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till
– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner
kronor, en differens jämfört med periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av;
•
ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans
•
säsongsvariationer
•
kostnader/intäkter som saknas i utfallet
•
kostnader för helår som inte periodiserats
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner
kronor, före extraordinära poster.
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 att återremittera ärendet för att
åtgärda bristerna som har påtalats av revisorerna.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de brister som påtalats i
revisionsrapporten och som kommunledningen och revisorerna är överens om kommer
att vara rättade i samband med årsredovisning för 2019.
Delårsrapporten syftar till att ge en ögonblicksbild av vart kommunen är på väg
avseende ekonomisk ställning, måluppfyllelse och prognos. Revisionsrapportens
huvudsakliga syfte bör av den anledningen ses som rådgivande inför kommande
årsredovisning då frågan om ansvarsfrihet också prövas. Under revisionen för
kommunledningen och revisorerna en löpande dialog och är, som nämnts, i huvudsak
överens om de åtgärder som kommer att vidtas inför årsredovisningen.
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Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019
Granskning av delårsrapport 2019, Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Jesper Ek (L) och
Joha Frondelius (KD), avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
förvaltningens förslag och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande och finner att
styrelsen biträder förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

'

n2crrq-tö-s<:

KOfWVWUl/'ffi'J tfe)6ev''

G

l-

Centerpafiiät

Liberolerno

< 165

Bitqgq'4
4

H

DNR KS/2019:323-O4L

Reservation angående återremiss Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms

kommun
Återremissen kom till efter revisorernas hårda kritik på flera punkter i delårsrapporten.
motiveringen till återremissen står att ärendet ska återremitteras för att åtgarda bristerna som har
påtalats av revisorerna. Några sådana åtgärder har inte utförts.
I

Flera av de felaktigheterna har förklarats med problem med det ekonomisystem som har införts

under året. Kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt, enligt kommunallagen. lnte någon gång
under årets sammanträden med kommunstyrelsen har styrelsen informerats om att det har funnits

problem med ekonomisystemet och att det skulle få dessa följder för delårsrapporteringen. Därmed
har vi som ledamöter av styrelsen inte kunnat ta vårt ansvar för att problemen åtgärdas inför
sammanstä llningen av delårsrapporten

Mot bakgrund av detta yrkade vi avslag till förslaget till beslut. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi
oss mot beslutet.
Katrineholm 30 oktober 2019

Fred

Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna

7{4

Jesper Ek, Liberalerna

ndahl, Vänsterpartiet
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Kommunledningsförvaltningen
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomi- och personalkontoret
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Återremiss - Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten 2019 för
Katrineholms kommun till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till
– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner
kronor, en differens jämfört periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av;
•
ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans
•
säsongsvariationer
•
kostnader/intäkter som saknas i utfallet
•
kostnader för helår som inte periodiserats
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner
kronor, före extraordinära poster.
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 att återremittera ärendet för att
åtgärda bristerna som har påtalats av revisorerna.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de brister som påtalats i
revisionsrapporten och som kommunledningen och revisorerna är överens om kommer
att vara rättade i samband med årsredovisning för 2019.
Delårsrapportens syftar till att ge en ögonblicksbild av vart kommunen är på väg
avseende ekonomiska ställning, måluppfyllelse och prognos. Revisionsrapportens
huvudsakliga syfte bör av den anledningen ses som rådgivande inför kommande
årsredovisning då frågan om ansvarsfrihet också prövas. Under revisionen för
kommunledningen och revisorerna en löpande dialog och är, som nämnts, i huvudsak
överens om de åtgärder som kommer att vidtas inför årsredovisningen.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 04
E-post:Marie.SandstromKoski@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Förvaltningsberättelse – resultat,
bedömning & åtgärdsplaner
Inledning
Delårsrapporten innehåller en översiktlig och
sammanfattande redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat under
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019.
Delårsrapporten innehåller även en sammanställd
redovisning för kommunkoncernen.

Periodens resultat för Katrineholms kommunkoncern uppgår, efter extraordinära poster, till
35,1 mnkr. Motsvarande resultat föregående år
uppgick till 33,4 mnkr. Exkluderas extraordinära
poster visar koncernen på ett resultat på 41,3 mnkr,
att jämföra med 35,5 mnkr för samma period 2018.

Strukturen på delårsrapporten utgår från
styrsystemet, kommunplanen och övergripande
plan med budget. Det är vad som beslutats i
Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan
med budget 2019-2021 som delårsrapporten 2019
ska svarar upp gentemot.

Kostnadsutvecklingen i kommunen har under de
senaste åren varit högre än kommunens intäkter,
vilket påverkar kommunens resultat och möjligheter
att finansiera befintliga verksamheter och de två
närmaste årens betydande volymutvecklingar.
I mars 2019 uppmanade kommunstyrelsen sex av
åtta nämnder att genomföra åtgärder motsvarande
totalt 20 mnkr, dels för att möta de förväntade
underskotten inom socialnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden, dels för att dämpa kostnadsutvecklingen (KS 2019:117 Ekonomi i balans).

Delårsrapportens huvudsakliga fokus är att redovisa
eventuella avvikelser i verksamheterna samt
åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att
verksamhet som ligger i fas med den plan som
fastställts för året inte kommenteras i någon större
utsträckning. Med avvikelser avses situationer där
verksamheten inte ligger i fas med fastställd plan.
Avvikelserna kan handla om ekonomi (både drift och
investeringar), volymutveckling, personal, planerad
verksamhet, måluppfyllelse eller särskilda uppdrag.
Avvikelser kan vara både negativa och positiva. Med
åtgärder avses pågående eller planerade aktiviteter
för att hantera avvikelser och styra verksamheten i
riktning mot önskat läge.
Syftet är att ge en lägesbild av hur kommunens
verksamheter arbetar för att se till att resurserna
används ändamålsenligt och effektivt, i linje med
målen för god ekonomisk hushållning.

Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder. De främsta
orsakerna till periodens negativa resultat, -8,3 mnkr,
är att åtgärder vid delåret inte fått full effekt och att
socialnämndens resultat under året försämrats.
Prognosen för helår visar däremot på ett resultat
om 17,8 mnkr, en differens jämfört periodens
resultat om 26,1 mnkr. Differensen mellan resultat
och prognos är stor och förklaras till stora delar av:


Till stora delar en effekt av implementeringen av
nytt ekonomisystem, där kostnader för helår
kostnadsförts under årets första månader och inte
fördelats per månad. Det innebär att kostnaderna
för perioden är för höga. I prognos för helår har
detta beaktats.

Sammanfattande bedömning
Delårsrapporten visar att det inom kommunens
verksamheter pågår en rad aktiviteter för att nå
kommunplanens mål för mandatperioden. Tillväxten
är fortsatt hög med fler invånare och fler företag.
Det är en positiv utveckling för kommunen, men
påverkar samtidigt både volymer och kostnader
inom samtliga förvaltningar. Någon avmattning i
tillväxten kan ännu inte ses, men förväntas under
kommande år. Något som kommer att påverka
kommunens finanser och verksamheter.

Kostnader för helår som inte periodiserats:



Ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en
ekonomi i balans:
Omfattar bland annat avlutade konsultuppdrag
som socialsekreterare, minskning av elevpeng från
och med höstterminen för förskola, fritidshem och
gymnasieskola samt vakanser som kommer att
uppstå under hösten och som ej kommer att
återbesättas. Därutöver kommer fler åtgärder att
beslutas om under hösten.
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Säsongsvariationer:
Exempelvis kostnader för vinterväghållning som
normalt är högre mellan januari och mars, jämfört
november-december. För parkverksamheten är
också kostnaden som högst under sommaren.



Kostnader/intäkter som saknas i utfallet:
Investeringsåtgärder som utförs har kostnadsförts
direkt i verksamheten. I prognos är dessa
kostnader frånräknade. Därutöver finns inte
statsbidrag för välfärdsmiljarden medräknat i
resultatet för perioden. Under hösten kommer
också avgifter att faktureras som avser helår.

Utifrån det så kallade balanskravet ska kommunens
ekonomi vara i balans. Om resultatet för ett
räkenskapsår är negativt ska detta återställas under
de närmaste tre åren. Vid avstämningen mot
balanskravet räknas inte realiserade vinster och
orealiserade förluster med i resultatet. Periodens
balanskravsresultat är negativt, -14,4 mnkr. Prognos
för året är, efter förklaringarna ovan, positivt
17,8 mnkr.
aug prognos
2019
2019

Balanskravsutredning, mnkr
Årets resultat
Reavinst/reaförlust vid försäljning
Orealiserad vinst/förlust i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar*
Reservering av medel till RUR
Användning av medel från RUR
Balanskravsresultat*

-8,3

17,8

0,0

0,0

-6,2

0,0

-14,4

17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-14,4

17,8

* Slutsumman påverkas av avrundning.

För perioden uppnås endast ett av kommunens
finansiella mål, målet att avskrivningarna inte ska
uppta mer tre procent av driftbudgeten. Prognosen
för helåret är att endast målet att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än
skattekostnaderna kommer att nås.
aug
2019

prognos
2019

2018

2017

Resultatet ska uppgå till
minst en procent av
skatteintäkterna (%)

-0,6

0,8

0,1

1,6

Nettodriftskostnaderna
ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna (kvot)

1,4

0,8

1,5

1,2

Avskrivningar ska under
planperioden inte uppta
mer än tre procent av
driftbudgeten (%)

2,9

3,1

2,6

2,8

Finansiella mål

Tidigare år har beslutade investeringar och
exploateringar, av olika anledningar, inte använts
fullt ut. Delar av tidigare års budgetutrymme har
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därmed förts över till 2019. För året beräknas det
samlade utrymmet att ianspråktas, förutom
kommunstyrelsen som redovisar en positiv avvikelse
om 5,9 mnkr.
För att möta behoven av volymutvecklingen inom
verksamheterna ökar behoven av investeringar
under kommande år. Kostnader för avskrivningar
kommer därmed att ta en allt större del av
kostnadsutrymmet.
Den höga kostnadsutvecklingen påverkar direkt
möjligheterna att finansiera befintliga verksamheter
och kommande volymökningar med höga behov av
investeringar. Samtidigt förväntas en avmattning av
konjunkturen, vilket bland annat kommer att
påverka skattekraften. Katrineholms kommun har
fortsatt tillväxt och goda förutsättningar för en stark
ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen och
investeringsvolymerna dämpas.

Nämndernas åtgärdsplaner
Kommunstyrelsen
Det ekonomiska resultatet är positivt. För att möta
beslutade besparingar har verksamheter
samordnats och effektiviserats utan påverkan på
kommunens förvaltningar. Under perioden har
bland annat arbete med fler detaljplaner inletts,
säkerhets- och trygghetsarbetet utvecklats, flera
trygghetsåtgärder genomförts, ett flertal processer
med fullvärdiga e-tjänster påbörjats och flera
hälsofrämjande och förebyggande insatser
planerats och genomförts. Inom miljöområdet
kommer muddringen i Öljaren att kunna startas
upp, för ett större område än vad som tidigare
planerats för.
Bildningsnämnden
Prognosen för helår visar på en positiv avvikelse om
14,1 mnkr. Delårsresultatet visar på ett resultat i
balans. Ett flertal insatser har genomförts eller
pågår, bland annat utköp av iPads, ej återbesätta
vissa vakanta tjänster, minskad skolpeng till förskola,
fritidshem och gymnasieskola och effektivisering av
interna tjänster såsom måltids- och it-tjänster. Det
råder vid delåret en viss osäkerhet om effekter för
några av åtgärderna. Arbetet fortsätter för att nå en
positiv avvikelse vid årets slut, med minskande
sjuktal och ökad trygghet och måluppfyllelse för
eleverna.
Kulturnämnden
Avvikelsen för perioden är positivt och ett överskott
om 0,6 mnkr förväntas att uppnås. Lyckliga Gatornas
lovverksamhet har under året påverkats av att
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tidigare statsbidrag dragits in, men har för hösten
kunnat säkras genom extern finansiering.

Service- och tekniknämnden
Under året har stort fokus legat på effektiviseringar
och kostnadsbesparingar för att vid årets slut nå ett
överskott om 1,7 mnkr. Ett exempel är sommarstängning av förskolor. Delårsrapporten visar på ett
negativt resultat. Det innefattar bland annat kostnader för utförda tjänster avseende infrastruktur, som
när de slutförts kommer att belasta investeringar
under kommunstyrelsen, vilket är inräknat i prognos
för helår.
Socialnämnden
Resultat för delår är lägre än förväntat. Prognosen
visar på en negativ avvikelse om 34,8 mnkr. De stora
utmaningarna är kostnader för försörjningsstöd,
externa placeringar samt konsulter. Åtgärder har
påbörjats, men har inte gett effekt i tillräcklig
omfattning. Ytterligare åtgärder ska vidtas, bland
annat kommer arbets-processer att ses över.
Viadidaktnämnden
Helårsprognosen visar på ett överskott om 1,1 mnkr.
Åtgärder för ett positivt resultat har varit att anpassa
verksamheten till minskade statsbidrag inom vuxnas
lärande, bland annat genom minskade vikariekostnader, vakanshållning av lediga tjänster och
återhållsamhet gällande inköp och utbildningsinsatser. Under året har bland annat ett nytt nämndreglemente och en ny strategi för högre studier
antagits. Ett nytt arbetssätt med försörjningsstödstagare har också inletts i samarbete med socialnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden
För perioden redovisas en negativ avvikelse om
6,7 mnkr. För helåret lämnas en prognos på
-3,5 mnkr, vilket kan jämföras med förra årets
avvikelse mot budget som uppgick till -23,3 mnkr.
Fokus är att nå ett resultat i balans. Åtgärder
motsvarande 17,0 mnkr har beslutats om.
Uppföljningen visar att vidtagna åtgärder har gett
effekt, men inte i tillräcklig omfattning och takt.
För att säkerhetsställa en ekonomi i balans 2020
kommer ytterligare åtgärder att läggas fram under
hösten.
Ytterligare utmaningar är den höga sjukfrånvaron
där flera långsiktiga insatser pågår i samarbete med
personalavdelningen. Under året har en ny
organisation med fokus på samarbete tagits fram
och kommer att gälla från och med 2020. Insatser
planeras också för att stärka den gemensamma
värdegrunden.

Framåtblick
Utveckling nationellt
Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren
och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet
bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under
första halvåret 2019 mattades dock den inhemska
efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder på
att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret
2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade
bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig
konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad
tillväxt även 2020
Andelen personer i arbetsför ålder minskar i förhållande till äldre och yngre, vilket betyder att färre
måste försörja fler inom den kommunala sektorn
framöver. Fler äldre och yngre ger ett ökat behov av
verksamhet och av investeringar i nya förskolor,
skolor och äldreboenden. Utvecklingen innebär
också att konkurrensen om arbetskraften ökar,
vilket också kan driva på löneutvecklingen.
SKL menar att det finns tre sätt för kommunerna att
finansiera gapet mellan minskade intäkter och
ökade kostnader; genom effektiviseringar,
skattehöjningar och ökade statsbidrag. Utmaningen
måste mötas genom nya arbetssätt, ny teknik och
förebyggande insatser. Staten behöver ta ett större
ansvar för välfärdsbehoven. Det är viktigt att
underlätta så att fler kan jobba heltid och några år
till.

Aktuellt i Katrineholms kommun
Den budgetproportion som regeringen lämnade för
2020 visar att Katrineholms kommun kan få ökade
medel från bland annat de så kallade ”Nya
välfärdsmiljarderna” samt fortsatt statsstöd för att
minska och motverka segregation. Vidare beräknas
statsbidraget för lärarassisteneter fördubblas samt
statens stöd till Kulturskolan återinföras
Katrineholms kommun fortsätter att växa med fler
invånare och fler företag. En positiv utveckling,
samtidigt som både förväntningar och krav på
kommunal service, kommunikationer, trygg och
välkomnande miljö, fritidsmöjligheter och tillgång till
digital uppkoppling ökar. Kommunorganisationens
största utmaningar för att möta ökande behov,
förväntningar och krav är god framförhållning,
tillgång till kompetens och en god ekonomi. Som led
i detta arbetar kommunorganisationen med att
samordna och effektivisera inom och mellan
förvaltningarna.
Satsning på nya lokaler fortsätter, bland annat
planeras utbyggnad av förskolor och även nya
idrottshallar. Kommunorganisationen förbereder sig
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också för verksamhetsövertagandet av äldreboendet
Dufvegården. Samtidigt som nya verksamhetslokaler
planeras och håller på att byggas sker stora
satsningar på stadens gator, torg och parker.
Kommunen fortsätter att arbeta med utökad
digitalisering. Detta märks främst genom att
fullvärdiga e-tjänster prioriteras både för invånare
men även inom organisationen. Bredbandsutbyggnaden har gått enligt plan och det finns
utrymme för ett omtag i centralorten. Tillgången till
bredband ger möjlighet att fortsätta digitaliseringen
för att öka tillgängligheten till den kommunala
servicen.
Flera förändringar i lagstiftning och regelverk
påverkar de kommunala verksamheterna. En
revidering av läroplan för förskolor har beslutats
som innebär att förskolan är en del av skolväsendet.
Även miljöbalkstaxan genomgår en revidering som
innebär förenklingar och ökad tydlighet för
verksamhetsutövare. Reformförändringar inom
arbetsmarknadsområdet påverkar kommunens
arbete. Arbetsförmedlingens reformering till att bli
en kontroll- och analysmyndighet inverkar på
kommunens verksamhet inom arbetsmarknad som
ser en tydlig minskning i åtgärder. Detta gör att
kommunen behöver lägga mer resurser inom detta
område. Förslag på ändring i lagen om stöd och
service till funktionshindrade (LSS) kan träda i kraft
under hösten 2019. Denna lagändring innebär ett
nytt åläggande för kommunen, vilket kan leda till
ökade kostnader.
Kommunorganisationen är påverkad av förändrade
stadsbidrag. Inom skolan har statsbidrag för ökad
jämlikhet och fritidshemssatsningen dragits in och
statsbidrag för lågstadiesatsningen halverats. Ett
mindre statsbidrag för lärarassistenter har tillförts.
Även Lyckliga Gatornas lovverksamhet har påverkats
av minskade statsbidrag.
Katrineholms kommun har i grunden goda
ekonomiska förutsättningar. Delårsrapporten visar
att kostnaderna ökar inom flera områden, främst
inom socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
För att bibehålla och förbättra kommunens
ekonomiska förutsättningar krävs ett gemensamt
förhållningssätt med en stramare verksamhets- och
ekonomistyrning samt effektiviseringar och
prioriteringar. Vidare behövs en öppenhet för
otraditionella lösningar och att tekniska lösningar
används fullt ut.
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen
försörjning
Verksamhetsrapport
Fler katrineholmare
Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 visar
att befolkningen i Katrineholms kommun har
fortsatt att öka. Sedan årsskiftet har invånarantalet
ökat med 209 personer. Totalt hade kommunen
34 759 invånare per 30 juni.
Växande och breddat näringsliv
Det näringslivsfrämjande arbetet med företagsbesök, näringslivsråd och olika former av näringslivsträffar har fortgått enligt plan. En process för
destinationsutveckling har startats upp och
fortsätter under 2020.
Handelns omsättning har ökat och kommunens
proaktiva arbete för att hitta nya etableringar
fortsätter. Ett antal nyöppningar har skett och fler
intressenter finns inom olika verksamhetsgrenar.
Under året har också två nya företag godkänts att bli
utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Katrineholms resultat när det gäller företagens
bedömning av kommunens service i myndighetsutövningen har förbättrats. När det gäller företagens
upplevelse av bygglovshanteringen kom Katrineholm på fjärde plats i landet. Även i Svenskt
Näringslivs undersökning av företagsklimatet har
kommunens resultat förbättrats.
Katrineholms Industrihus AB arbetar kontinuerligt
med fastighetsutveckling för att möta nya och
befintliga kunders krav och förväntningar på
attraktiva lokaler. Under året har nya
fjärrvärmeväxlare installerats i flera fastigheter för
att effektivisera energianvändningen. I juni
färdigställdes ett kontorshotell vid Mejerigatan.
Inom Katrineholms Logistik Centrum (KLC) är arbetet
klart med ett utökat trafiktillstånd för spåren till
Lokstallarna. Besiktning av spårsystemet har genomförts och visade på ett ökat behov av underhåll på
grund av ökad trafik, vilket åtgärdats.

Funktionsutredningen tillsammans med Trafikverket
och Region Sörmland är klar och visar på ett enklare
alternativ till en förbättrad utfart norrut från KLC
mot västra stambanan. En kapacitetshöjning har
genomförts genom att en väg utmed det tidigare
uppställningsspåret har byggts för att kunna börja
lasta och lossa gods.

Ökad sysselsättning och egen försörjning
I mars infördes en processförändring så att den som
ansöker om försörjningsstöd hos socialförvaltningen
direkt får kontakt med en arbetsmarknadscoach
inom Viadidakt, som gör en kartläggning av
utbildning, arbetslivserfarenhet, hälsa, med mera.
Kontakt tas även med Arbetsförmedlingen. Syftet är
att få in ett arbetsmarknadsperspektiv direkt med
fokus på att komma vidare till egen försörjning.
De personer som anvisas till Viadidakt från Arbetsförmedlingen är färre än föregående år, samtidigt
som antalet deltagare från socialförvaltningarna
ökar. Förändringen innebär fler deltagare som står
längre ifrån arbetsmarknaden och som har större
behov av stöd och insatser. Idag är de flesta
personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd
långt ifrån att vara anställningsbara på den reguljära
arbetsmarknaden. Samtidigt har det har blivit
svårare för deltagarna att bli aktuella för insatser
hos Arbetsförmedlingen, dels för att den ökade
digitaliseringen ställer högre krav på självständighet
och dels för att Arbetsförmedlingen tar avsevärt
färre beslut om insatser. Ett stort antal personer
som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är
registrerade “med förhinder”, vilket innebär att
Arbetsförmedlingen inte arbetar aktivt med dem då
bedömningen är att de saknar förutsättningar att ta
del av insatser. Detta bidrar till att andelen deltagare
som går vidare till arbete eller studier ligger kvar på
samma nivå som förra året.
Samverkan med Arbetsförmedlingen upprätthålls
främst via den särskilda samverkansplattform som
har skapats mellan socialförvaltningen, Arbets-
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förmedlingen och Viadidakt. Den innebär att
parterna träffas regelbundet kring individer för att
möta upp deras individuella svårigheter och behov.
Överenskommelsen har förlängts till 31 december
2019, men i nuläget kan Arbetsförmedlingen inte
svara på vad som sker därefter.
Ytterligare faktorer som ökar det ekonomiska
biståndet är inflyttningar till kommunen där andra
kommuner har godkänt för höga hyresnivåer. Ett
arbete behöver påbörjas för att klargöra läget i
Katrineholm med högsta godtagbara hyreskostnad.
Det finns även en stor målgrupp med unga vuxna i
åldern 18-25 år som insatser behöver fokusera på
framöver för att förhindra långvarigt bidragsbehov.
Som ett led i arbetet med att få fler personer
anställningsbara och till egen försörjning har
Viadidakt genomfört en kortutbildning inom vård
samt en utbildning inom lokalvård i samverkan med
berörda förvaltningar och näringslivet. Av de 16
deltagarna i vårdutbildningen, åtta kvinnor och åtta
män, fick sex personer anställning inom vården
under sommaren, fem kvinnor och en man. Av de 14
deltagarna i lokalvårdsutbildningen, fem kvinnor och
nio män, fick endast en person anställning efter
utbildningens avslut, vilket enligt arbetsgivarna
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främst berott på otillräckliga kunskaper i svenska.
Resultatet har analyserats och erfarenheterna
används i utformningen av andra insatser.
I maj avslutades EU-projektet KVISK (Kreativa vägar
till integration och sysselsättning genom kultur) som
pågått sedan 2017. Övergripande mål var att hitta
en etableringsväg för nyanlända kulturarbetare och
resultaten har varit över förväntan. Projektet har
synliggjort målgruppen nyanlända kulturarbetare
och visat att de har goda möjligheter till etablering
med hjälp av anpassade åtgärder. Under
projekttiden har KVISK haft kontakt med totalt 123
nyanlända kulturarbetare varav 65 varit inskrivna
deltagare som fått stöd genom introduktion och
praktik. Deltagarna har varit nöjda och projektet har
bidragit till att de fått ett professionellt kontaktnät
och kommit närmare ett yrke inom kulturområdet
på den svenska arbetsmarknaden. En metod för att
bemöta och introducera nyanlända kulturarbetare
har utarbetats, som nu sprids utanför projektet.
Samtliga ungdomar som ansökte om plats fick
möjlighet till feriejobb under sommaren, det vill säga
totalt 281 ungdomar i Katrineholm.
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Resultatmål

Kommentar

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

Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 visar att befolkningen i
Katrineholms kommun har fortsatt att öka. Totalt hade kommunen 34 759
invånare per 30 juni. Invånarantalet har ökat med 209 personer sedan
årsskiftet, vilket innebär att tillväxttakten under perioden överträffat den
nivå som krävs för att målet ska kunna nås i slutet av mandatperioden.

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, KIAB

Katrineholms resultat när det gäller företagens bedömning av kommunens
service i myndighetsutövningen har förbättrats enligt mätningen Insikt 2018
som presenterades i april. Även i Svenskt Näringslivs undersökning av
företagsklimatet har kommunens resultat förbättrats och det
sammanfattande omdömet uppgick i årets mätning till 3,9. Målsättningen är
att kommunen ska få minst 4,0 i omdöme.

Växande och breddat
näringsliv
KS

Nyföretagandet under årets sju första månader låg på ungefär samma nivå
som föregående år. Handelns omsättning har ökat. Det proaktiva arbetet för
nya etableringar fortsätter; ett antal nyöppningar har skett och fler
intressenter finns. Under året har också två nya företag godkänts att bli
utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Prognosen för 2019 är att andelen gymnasieelever som driver UF-företag
kommer att ligga kvar på samma nivå som föregående år. Det är en relativt
låg andel av unga (16-34 år) som driver företag i Katrineholms kommun.
Viadidakts Ungdomstorg samarbetar med Sörmlands Sparbank och
Nyföretagarcentrum i syfte att motivera unga till att bli entreprenörer.

Fler arbetstillfällen
KS

Som indikator används förvärvsarbetande dagbefolkning, som visar antal
förvärvsarbetande i kommunen oavsett var de bor. Det senast tillgängliga
utfallet är från 2017. Jämfört med föregående år hade utfallet ökat med 3,2
procent.

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

Arbetslösheten har minskat i Katrineholm, både för kvinnor och män.
Förvaltningarna arbetar för att öka sysselsättningen genom att erbjuda olika
former av praktikplatser, åtgärds/arbetsmarknadsanställningar och
utbildningsanställningar. Inom Viadidakt ges praktikanter plats i
arbetsmarknadsenhetens verksamhet samt matchas ut på externa
placeringar. Vuxenutbildning i olika former bidrar också till ökad
anställningsbarhet. En utbildningssatsning med vårdinriktning för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden har genomförts och under
sommarperioden har ett antal av deltagarna arbetat inom vård- och
omsorgsförvaltningen.

Ökad övergång från
försörjningsstöd till
egen försörjning
SOCN, VIAN

Viadidakt bedömer att andelen deltagare som under 2019 börjat arbeta eller
studera efter avslutad insats kvarstår på ungefär samma nivå som
föregående år. Bland kvinnor är det fler som gått vidare till arbete men färre
till studier än föregående år. För männen är utvecklingen den motsatta,
färre har gått vidare till arbete och fler till studier. En fortsatt prioriterad
uppgift är att möta upp målgrupper med ohälsa, låg utbildningsnivå och
otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma
sig arbetsmarknad och studier.

Minskade kostnader
för utbetalt
försörjningsstöd
SOCN

Kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd har ökat under första
halvåret 2019 jämfört med motsvarande period föregående år.
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Attraktiva boende- & livsmiljöer

Verksamhetsrapport
Ökat bostadsbyggande
För tillfället pågår byggnation av cirka 300 nya
bostäder med en variation av upplåtelseformer och
bostadstyper. De planer som har vunnit laga kraft
under de senaste åren håller nu på att bebyggas,
exempelvis Djulö Backar, Havsörnen, Alen, Pionen,
Ragnars gärde, Forssjökvarn, Djulökvarn, Trolldalen
samt det nya äldreboendet Dufvegården. Därutöver
blir det nya bostadshuset i kvarteret Palmen
inflyttningsklart hösten 2019.
Under första halvåret har detaljplaner för cirka
100 bostäder antagits, varav en detaljplan med
80 bostäder har blivit överklagad. Under hösten
kommer detaljplaner som möjliggör ytterligare 250
nya bostäder (Abborren, Luvsjön, Lövkojan) att lyftas
upp för beslut i kommunfullmäktige.

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd
I mars invigdes det andra av de två konstverken Det
stora i det lilla i Talltullen. Det första av verken har
utsatts för skadegörelse och kommer att repareras
under hösten. Muralmålningen som planerades till
2019 kommer inte att ske förrän 2020 och då i form
av en muralfestival med flera konstnärer.
En tillbyggnad av stadsparkens restaurang har
färdigställts. Tillbyggnaden, som kallas orangeriet
och binder samman restaurangen med scenen, har
åretruntstandard och ger möjlighet att servera
ytterligare 50 matgäster. I Sveaparken har ytterligare
en etapp av ombyggnaden slutförts.
Under året har många av Katrineholms kommuns
almar drabbats av almsjukan. En inventering är
genomförd och cirka 40 träd kommer att tas ner
under hösten, vilket kommer påverka stadsbilden.
Servicepunkterna i Julita, Björkvik och Valla är nu väl
fungerande och ger ytterligare möjligheter för invånare på landsbygden att komma nära kommunens
förvaltningar. Samarbetet med de lokala
föreningarna och affärsinnehavarna ska fortsätta att
utvecklas.
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Trygga offentliga miljöer
Det brotts- och skadeförebyggande arbetet är nu
samlat i Rådet för trygghet och säkerhet där
samverkan sker med polisen. En ny samverkansöverenskommelse med polisen har formulerats och
medborgardialoger har genomförts.
Informationsinsamling, lägesbild och analys av
lokala problembilder är avgörande för att kunna
sätta in rätt åtgärder för att skapa trygga miljöer.
Detta arbete har systematiserats genom införandet
av metoden EST (Effektiv samordning för trygghet).
EST syftar till att genom samverkan öka tryggheten i
den offentliga miljön och motverka brott. För att
förebygga och hantera hot och våld mot kommunen
och personer inom den kommunala verksamheten,
har ett förslag till arbetsflöde och utbildningsplan
arbetats fram.
Med anledning av ny mandatperiod och nationella
överenskommelser om kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar, pågår revidering av
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån
analysen kommer övriga styrdokument och struktur
att revideras. Parallellt med revideringen av krisberedskapsarbetet pågår analys, uppbyggnad och
utformning av säkerhetsskyddet. Analysen ska leda
fram till vad som är skyddsvärt i kommunen och
som har bärighet på Sveriges säkerhet, samt vilka
skyddsåtgärder kommunen behöver vidta.
Varje år säkerhetsbesiktigas kommunens lekplatser,
aktivitetsparker och utegym. Anmärkningar åtgärdas
efter allvarlighetsgrad men behov av fortsatt
upprustning kvarstår.
Under våren och sommaren har det varit flera
anlagda bränder och skadegörelse på leder, broar
och badplatser. Skadegörelse och oroligheter har
förekommit även vid Backavallen under tider då det
inte är verksamhet på området. Oroligheterna har
även påverkat arbetsmiljön negativt. En åtgärdsplan
har tagits fram tillsammans med säkerhetschef och
polis.
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För att öka trygghet och trivsel har KFAB rustat upp
och förbättrat utemiljöerna i kvarteren Pantern och
Sågen. Exempel på åtgärder är fler och bättre
mötesplatser för aktiviteter och gemenskap, ny
lekutrustning, säkrare förvaring av cyklar samt
förstärkt och energieffektivare belysning.
Antalet larm till räddningstjänsten har minskat
jämfört med förra året. I början av året flyttade
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) in i nya
lokaler vid väg 56 strax norr om Katrineholms tätort.
Den nya brandstationen är ett stort lyft för
räddningstjänsten, genom ett bättre läge och teknisk
uppgradering med bland annat automatisk
tvättanläggning. Brandstationen invigdes med ett
publikt öppet hus som var välbesökt och uppskattat.
Ett av VSR:s mål är att öka enskildas kunskap och
förmåga. Antalet utbildade har ökat jämfört med
förra året. Det har inte genomförts några hembesök
men dessa återupptas under hösten. Syftet är att
informera om vikten av brandvarnare och minska
risken för bostadsbränder.

bussresor sommaren 2018. Variationer i antal
bussresenärer förekommer mellan åren, men sett
över en längre period har antalet resenärer ökat.
Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs med
fossilfria bränslen. Det nya trafikavtalet har
resulterat i att elbussar körs på samtliga tätortslinjer
i Katrineholm från och med mitten av augusti 2019.
Byggnationen av parkeringshuset på norr och
exploatering av kvarteret Pionen har medfört behov
av ett flertal nya tillfälliga parkeringsplatser som
stod klara vid halvårsskiftet.
Arbetet med ombyggnaden av den gamla
genomfarten till så kallad stadsgata pågår på
Vasavägen. Etapp 1 har färdigställts under året
liksom även ombyggnaden av Drottninggatan.
Kostnaden för vinterväghållningen under årets
första månader var hög. Det beror på
väderförhållanden, men också på ett dyrare avtal för
vinterväghållning samt försök med sopsaltning.

Att bedriva kommunal räddningstjänst innebär ett
ständigt arbete mot färre olyckor samtidigt som
kraven på den enskilda kommunens förmåga till
räddningsinsats ökar i takt med att samhället
utvecklas och förändras. I april startade VSR
samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) gällande högre ledning, vilket ökar
verksamhetens effektivitet och kvalitet samt bidrar
till ökad trygghet och säkerhet. VSR ingår också i ett
samarbete mellan Östergötland, Kalmar, Kronoberg,
Blekinge och Jönköpings län. Syftet är att ha en
struktur för samverkan mellan länen vid stora
händelser.

Säker och funktionell infrastruktur
Som ett led i att öka resandet med cykel och till fots
har kampanjen ”Gå och cykla till skolan” förberetts.
Syftet är att främja barn och ungas hälsa, bättre
miljö samt ökad trafiksäkerhet i elevernas närmiljöer
och kring skolorna.
Kommunerna i Sörmland ska tillsammans med
Region Sörmland införskaffa egna fordon för
regional tågtrafik. Tester pågår under 2019 för
anpassning till svenskt klimat.
Resandet med både landsbygds- och stadstrafiken
har ökat jämfört med förra året, undantaget i juni
och juli. Katrineholms kommun har både i år och
förra året erbjudit personer över 65 år fria resor på
de lokala busslinjerna under sommarmånaderna. En
utvärdering kommer genomföras under hösten. Det
lägre resandet under sommaren jämfört med förra
året kan till största delen förklaras med att
skolelever genom ett riktat statsbidrag hade fria
Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun | 11
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Resultatmål

Kommentar

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

Under året har tre detaljplaner som möjliggör 25 bostäder vunnit laga kraft.
Ytterligare en detaljplan som skulle möjliggöra byggnation av 80 lägenheter
har antagits men har överklagats. Under första halvåret har fyra
enbostadshus färdigställts. Flera byggnationer kommer att färdigställas
under andra halvåret, varav flertalet hyresrätter.

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

Många aktiviteter har genomförts och pågår för ökad trygghet. BROSK har
ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet och omfattar nu även
krisberedskap och kommunens arbete med civilförsvar. En ny
samverkansöverenskommelse med polisen är framtagen. Den lokala
ordningsstadgan har justerats till att förbjuda tiggeri på allmän plats i
centrala Katrineholm. Revidering pågår av risk- och sårbarhetsanalys samt
krisledningsorganisation och en ny säkerhetsskyddsanalys genomförs.
Under krisberedskapsveckan genomfördes en informationsinsats
tillsammans med frivilligorganisationer. Till ökad säkerhet och trygghet
bidrar också det löpande arbetet med bland annat ren och fin utemiljö,
klottersanering, halkbekämpning och trygghetsvandringar. Arbetet med
tillsyn av trafikfarliga häckar har intensifierats.

Resandet med cykel
och till fots ska öka
KS, STN

En indikator på hur gång- och cykelresandet utvecklas är mätningen av
passerande i Lövatunneln. Utfallet för första halvåret 2019 visar att
cykelpassagerna har ökat med 9 procent medan gångpassagerna har
minskat något jämfört med motsvarande period förra året. Arbetet för att
främja ett ökat resande med cykel och till fots pågår enligt plan. Under våren
har också planering pågått inför tävlingen och kampanjen ”Gå och cykla till
skolan” som genomförs under hösten. Syftet är att inspirera Katrineholms
skolor att delta och att fler elever ska gå eller ta cykeln till skolan.

Resandet med buss
och tåg ska öka
KS

Under perioden januari till och med augusti 2019 har bussresandet ökat
med både stadstrafiken och landsbygdstrafiken jämfört med motsvarande
period föregående år. Under sommaren erbjöd Katrineholms kommun för
andra året i rad avgiftsfria resor för pensionärer. Bussresandet har ökat
även bortsett från de avgiftsfria resorna. Även tågresandet fortsätter att
utvecklas positivt.

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

Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning pågår enligt plan. Under
2018 och fram till delåret 2019 har det byggts totalt 17 säkra GCM-passager.

Alla katrineholmare
ska erbjudas
fiberbaserat bredband
senast 2020
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2018 och visar en kraftig
ökning av andelen hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband jämfört
med föregående år, särskilt i glesbygd. Katrineholms kommun är den
kommun i Sverige där anslutningsgraden på landsbygden har ökat mest.
Anslutningsgraden i hela kommunen var 87 procent. Andelen hushåll i
kommunen som har möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband var
97 procent. Under 2019 har utbyggnaden fortsatt.
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En stark & trygg skola för bättre
kunskaper
Verksamhetsrapport
Plats för fler barn och elever
I kvarteret Örnen har en ny förskola med fyra
avdelningar uppförts. Byggnaden är byggd i enlighet
med konceptet att bygga flexibla lokaler som lättare
kan anpassas till förändrade behov. Den tidigare
förskolan Örnen har rivits.
Diskussioner med länsstyrelsen kring kulturmiljö
resulterade i en längre planprocess än beräknat för
den nya skolan i kvarteret Järven. Planen befinner
sig nu i antagendeskedet.
Detaljplanen för den nya skolan på norr har flyttats
fram. Förseningen beror på att grundförhållandena
är sämre än den översiktliga undersökningen
antydde.

Kunskapsfokus, trygghet och studiero
Under 2018 togs en handlingsplan för förskolan
fram för att förbättra arbetsmiljön för chefer, barn
och personal och stärka kvaliteten i verksamheten.
Under 2019 har barngruppernas storlek minskat.
Även sjukfrånvaron minskar. Parallellt med denna
positiva utveckling har andelen utbildade förskollärare minskat. Behörig personal har fördelats på
fler barngrupper. Med den ökade ambitionsnivån i
nya läroplanen är situationen långt ifrån tillfredsställande. Mot bakgrund av detta bedöms inte målet
"Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" nås
fullt ut.
Målet "Fler elever ska klara målen i grundskolan och
nå höga resultat" nås inte läsåret 2018/19. I de
kommunala 7-9 skolorna har både andelen elever i
årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram och meritvärdet minskat jämfört med
föregående år. Många elever har haft en god
kunskapsutveckling men inte nått upp till betyg E.
Medan resultaten för grundskolans senare år
försämrades ökade måluppfyllelsen för elever i
årskurs 3. I årskurs 6 ökade meritvärdet samtidigt
som andelen elever som når alla mål har minskat.
Insatser för förbättra resultaten tas fram genom
analyser på individ-, grupp- och skolnivå och är en

del i det systematiska kvalitetsarbetet ViSKA.
Exempel på åtgärder är koncentrationsläsning i
matematik, svenska/svA och engelska samt lovskola.
En ny organisation för sommarskolan har införts där
bildningsförvaltningen är ansvarig. Arbetet med att
sprida information om sommarskolan försenades,
vilket resulterade i färre elever från grundskolan.
På gymnasienivå hade sommarskolan fler elever.
Socialnämnden ser fortsatt goda resultat för de
familjehemsplacerade barnen som är med i
SkolFam. Elva barn är inskrivna, vilket är den fulla
kapaciteten. Kollektivet HVB och Klivet stödboende
har under året utvecklat samarbetet med mentorer
på gymnasieskolan för att tidigare fånga upp
ungdomarnas behov av stöd för en fungerande
skolgång.
Elevenkäten våren 2019 visar att andelen elever som
känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå
som 2018. I årskurs 9 har tryggheten ökat något.
Fortfarande känner dock var femte elev olika grad av
otrygghet i skolan och fortsatta insatser behövs.
Pågående insatser är bland annat nolltolerans mot
skojbråk och våldsförebyggande arbete med fokus
på värdegrund.
För att öka tryggheten i förskolan och skolan pågår
också ett arbete med att se över det interna skyddet
som bland annat omfattar brandskydd, larmsystem,
brottsförebyggandearbete, utemiljö, försäkringsskydd med mera. Revidering av det systematiska
brandskyddsarbetet pågår. Riskinventering,
åtgärder, revidering av utrymningsrutiner, utbildning
av personal och utrymningsövningar har genomförts
i stora delar av bildningsförvaltningens verksamhet.

Mat och hälsa för goda studieresultat
Under våren påbörjades ett arbete kring att främja
och peppa till hälsosamma mat- och fikavanor under
devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra bra
val”. Utgångspunkten är den vetenskapliga metoden
”nudging” som innebär att uppmuntra och påminna
Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun | 13
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människor om att göra mer medvetna val samt att
göra det lätt att göra rätt. Ett koncept kring ”må bra
fika” är under framtagande.
Måltidsmiljön vid Järvenskolorna är fortsatt orolig.
Problem med schemaläggning har bidragit till en
stökig miljö då många elever kommer samtidigt till
restaurangen. En åtgärdsplan för att förbättra
måltidsmiljön har tagits fram.
För att ge fler barn och ungdomar möjlighet till
rörelse såväl under skoltid som på fritiden har en
multisportarena uppförts vid Sandbäcksskolan.

Utbildning för jobb eller fortsatta studier
Volymökningen har avstannat inom grundläggande
och gymnasiala studier för vuxna. Framförallt i
Vingåker har det skett en minskning av antalet
ansökningar, vilket medför färre kursstarter i
Vingåker. Ett arbete har inletts för att bredda
marknadsföringen av möjligheten till studier inom
vuxenutbildningen. Viadidakt har också infört
tioveckorskurser för att möta önskemål om att mer
koncentrerat och snabbt kunna studera färre
ämnen.
Inom svenska för invandrare (SFI) är volymerna
fortfarande stora. Ett arbete för att öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen inom
SFI är påbörjat. Till åtgärderna hör förbättrade
individuella studieplaner med tydliga beslut om
antal studieveckor för eleverna, studie- och yrkesvägledning samt utveckling av rutiner och analyser
av resultat. Kring elever på de lägre studievägarna
som har varit i SFI-undervisning länge stärks
samverkan med arbetsmarknadsenheten. Syftet är
att hitta alternativa vägar till ökad progression och
måluppfyllelse.
I projektet "Delegationen för unga och nyanlända till
arbete" (DUA) startade under våren en ny utbildning
med inriktningen vård. Målgruppen är nyanlända
och utrikesfödda. Vid halvårsskiftet deltog 16 elever i
det jobbspåret. Planen var att starta ett barnskötarspår till hösten, men förändrade förutsättningar gör
det nödvändigt att skjuta på starten. Dialog pågår
om vilka kompetensförsörjningsbehov som kan
matchas med målgruppens förutsättningar.
Allt fler studenter använder sig av Campus
Viadidakts lokaler. Pågående utbildningar är
grundskollärare, förskollärare, redovisningskonsult,
fastighetsingenjör och byggproduktionsledare.
Under våren avslutades en förskollärarutbildning
med sju elever, alla kvinnor. Samtliga hade arbete
innan avslut. Till höstens utbildningsstarter var det
många sökande till utbildningen medicinsk
sekreterare, till elva platser var det över 80
ansökningar.
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Resultatmål

Kommentar

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN, KULN

En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs
i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv
utveckling. Samtidigt sjunker andelen förskollärare vilket påverkar barnens
möjlighet att utvecklas i förskolan.

Fler elever ska klara
målen i grundskolan
och nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Aktuella utfall när det gäller elevernas resultat i årskurs 3, 6 och 9 kommer
att redovisas i årsredovisningen. Bedömningen är att målet inte kommer att
nås då måluppfyllelsen för årskurs 9 var lägre läsåret 2018/19 än
föregående år. Även lästesterna i årskurs 1 visade försämrade resultat
jämfört med föregående år.

Fler elever ska klara
målen i
gymnasieskolan och nå
höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Aktuella utfall när det gäller elevernas resultat kommer att redovisas i
årsredovisningen. En preliminär bedömning är att måluppfyllelsen för
eleverna i Katrineholms kommuns gymnasieskolor har utvecklats positivt
både när det gäller andel som tar examen och betygspoäng. Den senast
tillgängliga statistiken avseende gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen
16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan, visar på en minskning för
både flickor och pojkar.

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Tryggheten bland eleverna i årskurs 9 har ökat medan den ligger kvar på
samma nivå som i föregående mätning för eleverna i årskurs 6. Fortfarande
känner sig omkring 20 procent av eleverna otrygga i skolan. En mängd olika
aktiviteter pågår för att öka tryggheten, exempelvis aktivt
värdegrundsarbete. Revidering pågår också av skolornas och förskolornas
systematiska brandskyddsarbete.

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

Ett kommunövergripande arbete pågår kring att främja och peppa till goda
hälsosamma mat- och fikavanor under devisen ”I Katrineholm ska det vara
lätt att göra bra val”. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i
grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa samt
matematik. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens
val.

Fler studerande ska
klara målen i
kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Måluppfyllelsen kommer följas upp i årsredovisningen. Flera åtgärder pågår.
Genom att erbjuda flexibla studieformer, både platsbundet och på distans,
tas hinder för att kunna studera bort. Möjlighet till extra stöd i studierna
finns, även för distanselever. Under första halvåret har antalet producerade
verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen minskat, vilket
delvis kan förklaras av en fortsatt högkonjunktur och därmed färre
deltagare.

Fler ska gå vidare till
studier på
eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

Måluppfyllelsen för elever i gymnasieskolan ökar, särskilt för kvinnor, och
därmed ökar också möjligheten att studera vidare på eftergymnasial nivå.
Nyttjandet av Campus Viadidakt för eftergymnasiala studier ökar, särskilt
bland kvinnor.
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Trygg vård & omsorg

Verksamhetsrapport
Plats för fler som behöver omsorg och stöd
Arbetet med att uppföra Dufvegården, ett nytt
särskilt boende för äldre, pågår. Projektet är
omfattande och ska förutom fler boendeplatser
även bidra till en bra arbetsmiljö för personalen.
Målet är att det nya äldreboendet ska stå klart för
inflyttning vid årsskiftet 2020/2021.

Efter tillsynsbesök av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) i april har IVO gett besked att
ärendena avslutats, då det inte uppmärksammats
några brister inom de områden som tillsynen
omfattade. IVO bedömer att det systematiska
kvalitetsarbetet har utvecklats och att arbetet kring
anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah har
förbättrats.

Trygghet, delaktighet och livskvalitet
I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja
utförare av hemtjänst bland de företag som
godkänts av vård- och omsorgsnämnden. I april
hävdes avtalet med en av utförarna. Den aktuella
utföraren hade relativt få brukare och processen
kunde ske på ett ordnat sätt för berörda mottagare
av hemtjänst. Det inträffade understryker vikten av
att löpande arbeta med uppföljning av utförare av
hemtjänst både för att säkerställa att dessa lever
upp till ställda krav och för planeringen av den egna
verksamheten.

På uppdrag av kommunens revisorer har en
revisionsbyrå granskat om vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning
och ledning av äldreomsorgen. Granskningen
fokuserade bland annat på riktlinjer och rutiner för
myndighetsutövning samt former för uppföljning av
fattade beslut.

Med utgångspunkt från fjolårets erfarenheter har
arbetet med att rekrytera och skola in sommarvikarier utvecklats. Bemanningssituationen har
överlag varit stabilare denna sommar, vilket varit
positivt för både brukare och medarbetare.

Vårens mätning av nattfastan i särskilt boende för
äldre visade på det bästa resultatet sedan mätningar
startade. Målet är att nattfastan, det vill säga tiden
mellan en dags sista mål och följande dags första
mål, inte ska överstiga 11 timmar. En tydligare
ansvarsfördelning för sjuksköterskor, enhetschefer
och dietister har arbetats fram.

Hemgång från sjukvården ska kunna ske inom tre
dagar från det att en patient är utskrivningsklar.
Under året har efterfrågan på mer avancerad
sjukvård i hemmet ökat. Det ställer krav på
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i
hela organisationen, men framför allt inom
sjuksköterskegruppen.
Inom särskilt boende äldre framträder en ny grupp
resurskrävande brukare. Det rör sig om ett fåtal
individer med behov och beteendemönster som
medför en tydlig utmaning för verksamheten.
Verksamheten arbetar aktivt för att förebygga hot
och våld och minska riskerna i arbetet. Målet är att
säkerställa en god omvårdnad anpassad för dessa
och andra brukare samt en trygg arbetsmiljö.
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Ett arbete för att implementera och förstärka värdegrundsarbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen
har påbörjats och en utbildningssatsning för all
personal förbereds.

Den planerade implementeringen av 10-rätterssystem för matlådorna till brukare inom
hemtjänsten har senarelagts till första kvartalet
2020, med anledning av att produktionen kommer
att flyttas från Vingåker till Katrineholm.

Sociala insatser för att minska utsatthet och
utanförskap
En kartläggning av kommunens föräldraskapsstöd
har genomförts. Syftet var att visa vad som görs och
att inventera vilka behov som finns bland
invånare/föräldrar och inom förvaltningarna.
Bakgrunden är att regeringen har fattat beslut om
en ny strategi för ett stärkt stöd i föräldraskapet
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med målsättningen att alla föräldrar ska erbjudas
stöd under barnets hela uppväxt.
Familjecentralen startade sin verksamhet i januari.
På familjecentralen finns en familjestödjare som
erbjuder enskilt samtalsstöd. Familjecentralen har
under våren genomfört ett kulturanpassat
föräldrastödscafé för att ge somaliska föräldrar
möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov
och det svenska samhället.
En tendens är att kriminellt och annat socialt
nedbrytande beteende bland unga har sjunkit i ålder
från högstadiet till övre mellanstadiet. För att
förebygga tidiga sociala problem och informera om
vilket stöd som finns har fältassistenter och
ungdomsbehandlare gjort klassrumsbesök i alla
årskurs 6 inom kommunen. Gruppverksamhet för
barn och unga som växer upp med föräldrar med
missbruk eller psykisk ohälsa har genomförts för
både yngre barn och tonåringar. Även föräldrautbildningar har genomförts, uppdelat i grupper
efter barnens ålder.
Lyckliga Gatornas öppna fritidsverksamhet för barn
och unga har under de lov som inte är sommarlov
begränsats på grund av indragna statbidrag. För
loven under hösten har finansiering säkrats genom
sponsorer/samverkanspartners. Årets gatufester har
lockat både fler besökare och en större bredd av
aktörer som vill medverka. Gatufesterna ger
synergieffekter där samarbeten som påbörjats kring
gatufesterna fortsätter även efter genomförandet.
I juni fastställde KFAB policyn ”Granntrygghet mot
våld och hot i nära relation”. Som fastighetsägare
eftersträvar bolaget att tillsammans med hyresgästerna agera för ett tryggare samhälle för alla.
KFAB har också antagit en reviderad policy gällande
sponsring, med ett mer tydligt uppdrag att stödja
barn- och ungdomsverksamhet. Ett exempel är
sponsringen av en fotbollsskola där Värmbols FC
under en sommarvecka erbjöd boende i
Nävertorpsområdet heldagsaktiviteter.

I samband med kampanjen "Spela roll", som
initieras av Central-förbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, ordnade Familjecentralen ett
öppet hus där socialförvaltningen informerade om
stöd och hjälp vid missbruk. Syftet var att sprida
kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion
påverkar barn negativt.
Under sommaren erbjöds gymnasieungdomar
feriearbete som ANDTS-ambassadör. Syftet var att
öka kunskapen kring det förebyggande ANDTSarbetet och genom ungdomarnas delaktighet få nya
tankar och idéer inom det förebyggande arbetet.
Antalet externa placeringar gällande missbruk har
minskat under första halvåret 2019, jämfört med
motsvarande period förra året. Däremot har det
skett en ökning av externa skyddsplaceringar på
grund av våld i nära relation samt hedersrealterat
våld.
Personer som ansöker om missbruksbehandling
informeras alltid om den behandling som erbjuds på
hemmaplan genom socialnämndens öppenvård och
öppet intag till behandling på Vårnäs. I juli hade
Katrineholm fyllt sina avtalade vårddygn på Vårnäs.
Även Mercur har haft ett högt inflöde.
Öppenvårdens utökning med CRA-behandling
innebär att fler kan erbjudas öppenvård och att
enskildas behov kan matchas och tillgodoses i högre
omfattning än tidigare. CRA är en manualbaserad
metod för missbruk eller beroende av alkohol eller
narkotika. Flera av dem som erbjudits CRA kunde
annars ha varit aktuella för externa placeringar.
En målgrupp som ökat något är personer 19-35 år
som börjat missbruk i 12-13 års ålder och som har
både psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.
En annan målgrupp som ökat något är personer
över 55 år som har ett flerårigt missbruk bakom sig
där konsekvenserna av missbruket lett till både
fysiska, psykiska och sociala problem. Samverkan
kring personer med samsjuklighet behöver utvecklas
ytterligare mellan berörda förvaltningar.

En rad aktiviteter för att färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras
bruk av tobak, alkohol eller narkotika genomförs
under året. En kommunövergripande ANDTS-grupp
planerar och följer upp insatser. ANDTS står för
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Antalet sociala kontrakt har minskat något medan
antalet hyresgarantier har ökat. Under våren
flyttades alla vuxna som har stöd i sitt boende till att
organisatoriskt hanteras av samma enhet inom
socialförvaltningen. Det har lett till mer flexibla
lösningar för att undvika externa placeringar.

Inför valborg och skolavslutning genomfördes en
informations - och antilangningskampanj i
samverkan med polisen utifrån den nationella
kampanjen ”Tänk om”. Informationsinsatser har
också genomförts inför den nya tobakslagens
ikraftträdande den 1 juli 2019.

Den länsgemensamma socialjouren startade upp i
mitten av mars. Det är betydligt färre ärenden som
aktualiseras till den länsgemensamma jouren i
jämförelse med när socialförvaltningen hade
beredskapsjour.
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Resultatmål

Kommentar

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

Aktuella utfall när det gäller brukarnas bedömning av bemötande,
förtroende och trygghet kommer att redovisas i årsredovisningen. De
senaste årens brukarundersökningar visar att brukare generellt upplever att
de får ett bra bemötande, att de känner förtroende för personalen samt att
de känner sig trygga med den omsorg och det stöd de får. Upphandling av
trygghetslarm pågår.

Ökade förutsättningar
för aktiviteter för
brukare inom vård och
omsorg
KULN, VON

Ett gott samarbete med frivilliga ger goda förutsättningar för en bredd av
olika aktiviteter och kulturupplevelser. I dagsläget finns ca 90-100 friviliga
nätverkare med spridning inom äldreomsorgens verksamheter. Samtliga
enheter inom särskilt boende äldre erbjuder sociala aktiviteter sju dagar i
veckan.

Måltiderna inom vård
och omsorg ska
utvecklas
STN, VON

Flera insatser har genomförts under perioden för att utveckla arbetet runt
mat och måltider, bland ett arbete med måltidsvärdar. Vårens mätning av
nattfasta i särskild boende visar på förbättrade resultat. När det gäller de
äldres bedömning av måltiderna kommer aktuellt utfall redovisas i
årsredovisningen.

Stärkt patientsäkerhet
inom vård och omsorg
VON

En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en
stärkt patientsäkerhet. Denna samverkan har utvecklats, bland annat när
det gäller samordnad individuell plan (SIP) som är en planering på
individnivå som tydliggör vem som ansvarar för vilken del i vården och
omsorgen efter utskrivning från sjukvård. Internt pågår ett
utvecklingsarbete kring upprättande av journal och vårdplan.

Ökad möjlighet till
delaktighet och
inflytande
SOCN, VON

Resultaten från de senaste brukarundersökningarna inom äldreomsorg och
funktionsstöd visar att det finns fortsatt behov av utvecklingsarbete kring att
öka brukarnas känsla av delaktighet.

Anhörigstödet ska
utvecklas
SOCN, VON

Under perioden har socialförvaltningen genomfört två anhörighelger och en
öppen föreläsning för anhöriga. En ny insats har startat, anhörigstöd till
unga som har föräldrar med missbruk.
Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd har ökat utbudet med olika
utbildningar och aktiviteter utifrån framkomna behov. Därutöver har
respektive verksamhetsområde skapat en handlingsplan utifrån den
länsgemensamma strategin för stöd till anhöriga. Stöd till anhöriga ska ges
inom alla verksamheter.

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

Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till
barn, ungdomar och deras familjer pågår. Under året har den öppna
förskolan på Familjecentralen startat upp sin verksamhet. Verksamheten
riktar sig till föräldrar med barn under 6 år. Utvecklingsarbete för att tidigt
möta familjer med stödbehov pågår. Inom Lyckliga Gatorna erbjuds barn
och ungdomar fritids- och lovaktiviteter. Implementering av ANDTcoachmetoden pågår under året. Inför valborg och skolavslutning
genomfördes en informations- och antilangningskampanj. Under sommaren
gavs ungdomar möjlighet till feriearbete som ANDTS- ambassadör.

Fler ska få en
förbättrad situation
efter kontakt med
individ- och
familjeomsorgen
SOCN

Arbete med att möta upp ökad social problematik pågår. Till stor del handlar
det om stöd till familjer för att möta problem som ökat missbruk,
hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppfostringsvåld.
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Resultatmål

Kommentar

Öppna insatser och
hemmaplanslösningar
ska användas i ökad
utsträckning inom
individ- och
familjeomsorgen
SOCN

Inom socialförvaltningen har antalet uppdrag från myndighetsavdelningen
till familjeenheten gällande familjebehandling fördubblats jämfört med
föregående år. Insatser gällande familjevåld ökar. Utbildningar i metoder för
behandlingsinsatser riktat mot familjevåld pågår och kommer att
implementeras under hösten. Mercur har under året börjat erbjuda en ny
behandlingsmetod som bidrar till att fler kan erbjudas öppenvård.

Kommunens kostnader
för placeringar ska
minska
BIN, SOCN, VON

Bildningsförvaltningens kostnader för placeringar ligger i nivå med
föregående år. Varje placering är förknippad med höga kostnader och nya
placeringar kan ske kort varsel. De flesta placeringarna sker med anledning
av beslut i socialnämnden.
Även vård- och omsorgsförvaltningens kostnader för placeringar ligger i nivå
med föregående år. Totalt rör det sig om ett relativt litet antal brukare. Före
eventuell placering görs alltid inventering av möjlighet till
hemmaplanslösning. Det finns stora utmaningar i att avveckla arbetet med
externa placeringar. Utöver att säkerställa särskilda kompetenser för att
hantera målgrupperna skulle även särskilt anpassade boendeplatser behöva
tillskapas.
Socialnämndens kostnader för placeringar har minskat något jämfört med
motsvarande period förra året. När det gäller socialnämndens
institutionsplaceringar har det totala antalet vårddygn minskat både för
vuxna och barn och unga. Samtidigt har den genomsnittliga
vårddygnskostnaden ökat något.

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,
SOCN

En kommunövergripande ANDTS-grupp planerar och följer upp insatser
inom ANDTS, en kombination av åtgärder inriktade mot att påverka både
tillgänglighet och efterfrågan vad gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och
spel. Inför valborg och skolavslutning genomfördes en informations- och
antilangningskampanj utifrån den nationella kampanjen ”Tänk om”.
Implementering av ANDT-coachmetoden pågår under året. Under
sommaren gavs ungdomar möjlighet till feriearbete som ANDTSambassadör inom Lyckliga Gatorna. Vid halvårsskiftet trädde en ny
tobakslagstiftning ikraft som förbjuder tobaksrökning vid bland annat
entréer, lekplatser och idrottsanläggningar, vilket innebär att exponeringen
av andras tobaksrök minskar.
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Ett rikt kultur-, idrotts- &
fritidsliv
Verksamhetsrapport
Goda möjligheter till en innehållsrik fritid
En revidering av det idrottspolitiska programmet har
genomförts tillsammans med den idrottsstrategiska
gruppen. Programmet har också varit på remiss hos
nämnder, berörda föreningar, folkhälsoutskottet och
pensionärsrådet. Under året har även nya riktlinjer
för idrottsstipendier fastställts. Ett nytt stipendium
för unga domare har tillkommit, vilket gav positivt
gensvar. Antalet ansökningar till årets stipendier var
fler än tidigare.
Inom Lyckliga Gatorna erbjuds barn och ungdomar
kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och på lov.
Verksamheten har under året fortsatt att växa och
utvecklas, bland annat med inriktning att få föräldrar
att bli mer delaktiga. Lyckliga Gatorna har också
genomfört två gatufester med ett stort antal
besökare.
I simhallen har den stora bassängen varit stängd på
grund av renovering sedan våren 2018 och under
maj-augusti hölls simhallen helt stängd. Detta har
medfört konsekvenser för föreningsverksamhet,
simundervisning och besökare. Simhallen öppnades
igen den 9 augusti. Den 40 år gamla bassängen har
genomgått en totalrenovering och uppfyller nu även
förväntade framtida miljö- och reningskrav, vilket
bland annat innebär att vattnets genomströmning
ökats markant. Vidare har belysningen bytts till
energieffektiv ledbelysning både i stora bassängen
och i de allmänna utrymmena. Både stängningen
och att åter sätta simhallen i drift har varit
utmanande vad gäller bemanning, arbetsmiljö och
ekonomi.
En ny konstgräsplan har anlagts vid Värmbols IP.
Projektet, som initialt utmanades av ogynnsamma
markförhållanden, genomfördes i samverkan med
föreningslivet. Den nya konstgräsplanen, som är
kommunens andra konstgräsplan, kommer att hyras
ut genom kommunens lokalbokning.
Under våren har planering och samordning pågått
inför en kommunövergripande fallpreventionsvecka,
”Balansera mera”, som äger rum under vecka 40.
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Tema för veckan är bland annat motion och att fler
ska delta aktivt i idrotts- och fritidsliv. Syftet är att
förhindra fallolyckor och uppmärksamma personer i
åldern 55 år och uppåt om hur risken att falla kan
minimeras. Fallpreventionsveckan är en del av
kommunens folkhälsoarbete och genomförs i
samverkan med Region Sörmland och VSR.

Ett aktivt kulturliv
Kulturförvaltningen arbetar sedan årsskiftet med ett
nytt utställningskoncept där lite ”bredare” utställningar blandas med lite" ”smalare”. Under april-maj
visades en utställning med konstnären Stina Wollter,
som lockade ca 600 besökare till vernissagen. Hela
perioden fortsatte utställningen att locka en stor
publik, som också var tillrest i högre utsträckning än
tidigare.
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Resultatmål

Kommentar

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

Under perioden har många aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler
att aktivt delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Inom Lyckliga Gatorna
erbjuds barn och ungdomar kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och på
lov. Lyckliga Gatorna har också genomfört två gatufester. Även i övrigt bidrar
kulturförvaltningens satsningar på målgruppsanpassad verksamhet för
både barn och vuxna till att nya besökare hittar till verksamheterna.
Bildningsförvaltningen erbjuder fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek
och Kulturskolan. Ett aktivt arbete pågår på kommunens egna HVB-hem för
att fler ungdomar ska bli aktiva i föreningslivet. Nya riktlinjer för
idrottsstipendier har tagits fram, bland annat ett nytt stipendium för unga
domare. En ny konstgräsplan har anlagts i Värmbol. Simhallen har under
perioden varit stängd på grund av renovering men har nu öppnats igen.
Även inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter erbjuds goda
möjligheter till en aktiv fritid.

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

Ett brett arbete pågår för att erbjuda kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för
barn och unga. Jämfört med föregående år har andelen kulturarrangemang
som riktas till barn och unga ökat. Nya mått och metoder för att följa upp
huruvida aktiviteter för barn och unga prioriteras innebär att en bredare
bild av utvecklingen kan ges först vid kommande uppföljningar.

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

Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för jämställdhet pågår
ett aktivt arbete med att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter för alla kön och
utmana stereotyper. Arbetet utgår även från det idrottspolitiska
programmet med fokus på allas rätt att delta, ha tillgång till arenor för
idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade.

Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun | 21

28

Hållbar miljö

Verksamhetsrapport
Minskad klimatpåverkan
I år uppmärksammades Earth Hour med en aktivitet
vid Tornstugan, som samlade cirka 150 personer.
Tre klimatambassadörer har utbildats, ungdomar
som under tre veckor hade detta som kommunalt
feriearbete.
Kommunens bilsamordning har tillsammans med
KFAB utrett hur en ladd-infrastruktur för elbilar
skulle kunna utformas. Förslaget är att kommunens
personbilsflotta ska bestå av ladd-hybrid, el- och
gasbilar, där gasbilar används i centralorten och
utbyggnaden av el och ladd-hybrid sker på landsbygden.
Det planeras och förbereds för en ny servicebyggnad med omklädningsrum och vaktmästeri
samt ett utbyte av kylmedel i utomhusisytorna på
Backavallen. Överskottsvärme ska tas om hand och
kylmedlet till isytorna ska bytas ut till ett modernt
miljö- och hälsovänligt alternativ.
För att minska åtgången av proteinlivsmedel och
istället öka det vegetariska altenativet görs en
översyn av matsedeln i kommunens måltidsverksamhet. Matsvinnet förväntas minska genom
olika insatser såsom sommarstängningar och ett
aktivt arbete i köken. Samtidigt fortsätter
kostnaderna för livsmedel att öka, vilket påverkar
arbetet med att nå målen för ekologiska livsmedel.
Det måltidspolitiska programmet har reviderats, ett
arbete som skett tillsammans med service- och
tekniknämndens måltidsstrategiska grupp. Därefter
har programmet varit på remiss hos nämnder,
folkhälsoutskottet och pensionärsrådet.
Implementering planeras under 2020.

Rent vatten
Ett nytt avloppsinventeringsområde har påbörjats,
Floda. Utskick har gjorts till omkring 400 fastigheter
och två välbesökta öppna möten har hållits. LOVAprojektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har
avslutats. Arbetet kommer att fortsätta, bland annat
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kopplat till avfallsplanens mål att återföra näring
från små avlopp.
Avtal har under våren tecknats med entreprenör och
lågflödesmuddringen i Öljaren beräknas påbörjas
under hösten. Katrineholms kommun har deltagit i
programmet Baltic Sea City Accelerator. Syftet har
varit att stärka och utveckla Öljarenprojektet.
Hästprojektet, vars syfte är att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från hästhållning,
har påbörjats med välbesökt informationsmöte
samt inspektioner.
Utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy
pågår arbete med olika åtgärder för att förebygga
och hantera de utmaningar avseende dagvattenhantering som finns. Många projekt är genomförda
eller pågående och ett antal kvarstår. Det gäller
bland annat utredning om eventuellt införande av
dagvattentaxa. Gällande lagstiftning är komplex och
till stor del rättsligt oprövad.

God bebyggd miljö och biologisk mångfald
Tillsyns- och provtagningsprojekt gällande kemiska
ämnen i varor har genomförts i samverkan med
Kemikalieinspektionen.
Som underlag för framtagande av handlingsplan
mot nedskräpning har en skräpmätning genomförts,
för att få en bild av vilka platser som är mest
nedskräpade och vilken typ av skräp som är
vanligast.
I juni invigdes en naturutställning i Tornstugan.
Utställningen, som tagits fram med LONA-stöd i
samarbete mellan kommunekologen och
konstavdelningen, fokuserar på klimat, miljö och
biologisk mångfald i ett lokalt och globalt perspektiv.
Tornstugan har gjorts bokningsbar i kommunens
lokalbokningssystem, vilket förenklar för exempelvis
lärare som önska förlägga utbildningstid där.
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Kommentar

Ökad andel
miljöfordon i
kommunens
verksamheter
STN, KFAB, KIAB

Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till
52 procent 2018, vilket är en hög andel jämfört med andra kommuner.
Utfallet för 2019 följs upp i årsredovisningen. I samverkan med KFAB har
kommunens bilsamordning utrett möjlig utformning av ladd-infrastruktur
för elbilar.

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

Uppföljning av energiförbrukningen för el och värme per kvadratmeter i de
verksamhetslokaler som KFAB äger och förvaltar åt kommunens
verksamheter sker i samband med årsredovisningen. Medel avsätts årligen
till KFAB för energieffektiviseringsåtgärder. Även inom förvaltningarna
bedrivs ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen. Exempel på
åtgärder är ökad användning av belysning kopplad till rörelsedetektorer och
översyn av antal skrivare/kopiatorer.

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Följs upp i årsredovisningen.

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

Arbetet med att inventera enskilda avlopp fortsätter och under året har ett
nytt område påbörjats, Floda. Ett projekt kring kretsloppsanpassning av små
avlopp har avslutats. Ett projekt för att minska näringsbelastningen på sjöar
och vattendrag från hästhållning har påbörjats. Åtgärder pågår också utifrån
antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy.

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

Som underlag för framtagande av handlingsplan mot nedskräpning har en
skräpmätning genomförts. Nya mått och metoder för att följa upp aktiviteter
innebär att utvecklingen kan analyseras först vid kommande mätningar. Ett
projekt för att minska nedskräpning har genomförts inom förskolan.

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

En naturutställning har iordningsställts vid Tornstugan, som också har blivit
enklare att boka för till exempel skolor. Den totala arealen skyddad natur
ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Klimatsmartare
måltider i kommunens
måltidsverksamhet
STN

Sammantaget ses en förbättring när det gäller livsmedelsinköpens
klimatavtryck under första halvåret jämfört med förra året. Matsedeln ses
över för att minska åtgång av proteinlivsmedel och öka vegetariska
alternativ. Aktivt arbete i köken och sommarstängningar bidrar till minskat
matsvinn. Ökade livsmedelskostnader försvårar arbetet med att nå målen
för ekologiska livsmedel.
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv
organisation
Lägesrapport
Tryggad kompetensförsörjning
Flera insatser för säkra personalförsörjningen har
genomförts och pågår, bland annat fortsatt arbete
kring heltid som norm och genom att erbjuda
utbildningstjänster, anordna studentevent och delta
på rekryteringsmässor.
Chefsintroduktionen har setts över och chefs- och
personalhandböckerna uppdateras. Det
personalpolitiska programmet kommer att revideras
under hösten utifrån gällande kommunplan.
Under våren genomfördes nya utbildningar kring
dels Trappan-metoden som används i kommunens
arbete med jämställdhetsintegrering, dels HBTQ i
samarbete med RFSL.

Hälsofrämjande arbetsplatser
Planering har genomförts av en hälsovecka, som
äger rum under vecka 38. Syftet med hälsoveckan är
att främja god psykisk, fysisk och social hälsa bland
kommunens medarbetare och att bidra till
gemenskap och sammanhållning.
En informationsinsats kring rökfri arbetstid och
möjlighet till stöd för de som vill sluta röka har
planerats och genomförts. Under devisen ”I
Katrineholm ska det vara lätt att göra bra val” pågår
också insatser för att främja och peppa till goda
hälsosamma mat- och fikavanor.
Upphandlad leverantör av städtjänster har inte
levererat enligt avtal, vilket påverkar arbetsmiljön för
medarbetare och elever. Arbetet med tät
uppföljning och kontroll fortsätter för att få till stånd
en förändring. Nuvarande avtal löper till och med
september 2020.

Effektiv organisation
En inledande genomlysning av förvaltningarnas
receptioner har påbörjats. Syftet är att se om det
finns möjligheter till effektivisering och samordning,
med Kontaktcenter som utgångspunkt.
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Syftet med kommunens insatser inom Digidel är att
nå personer som befinner sig i digitalt utanförskap.
I dagsläget når insatserna snarare en målgrupp som
är i behov av olika former av datasupport. Det finns
anledning att se över både den interna
organisationen och hur Digidel ska utvecklas.
Kommunens digitaliseringsarbete är ett prioriterat
fokusområde. Kommunledningsförvaltningen
samordnar de kommunövergripande insatserna och
leder digitaliseringsforum, en samverkansgrupp
med representation från samtliga förvaltningar.
Inom ramen för digitaliseringsforum sker omvärldsbevakning, utbildning och samverkan kring olika
digitaliseringssatsningar, exempelvis automatiserad
försörjningsstödsprocess, digital bygglovsansökan
via e-tjänster och digital signering inom flera
förvaltningar. En handlingsplan för kommunens
digitaliseringsarbete, som är kopplad till kommunplanen och nedbruten i aktiviteter på förvaltningsnivå, är under framtagande och ska vara klar till
årsskiftet.
Det från årsskiftet nya ekonomisystemet har haft
några barnsjukdomar, men har förenklat ett flertal
processer. Utveckling pågår för att ytterligare
förenkla och effektivisera för användarna.
Kommunens investeringsprocess ses över för att få
ett bättre och mer transparent flöde.
Flera effektiviseringar i lönesystemet har genomförts genom digitalisering. Bland annat läggs nu
privata utlägg in i systemet och sjuklön för
timvikarier importeras från schemaläggningsprogrammet Time Care. En kostnadskontroll har
införts som minskar risken för utbetalning av fel lön.
Arbetet med digitaliseringsinsatser underlättar
hanteringen mellan kommunens verksamheter,
exempelvis en e-tjänst för skadeanmälan av fordon
samt ett digitalt system för gods- och
materialhantering samt försändelser.
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Under våren genomförde socialförvaltningen en
mindre organisationsförändring. Myndighetsavdelningen delades i två avdelningar, en för barn,
unga och familj samt en för ekonomiskt bistånd och
vuxna. Syftet är att skapa förutsättningar för att
arbeta mer effektivt med åtgärder för att minska
kostnaderna. Flera åtgärder pågår också för att
skapa effektivare arbetssätt, genom både
digitalisering och omfördelning av resurser.
Inom Viadidakt har ett flertal åtgärder har
genomförts för att få en ekonomi i balans, bland
annat avslut av visstids- och projektanställda,
vakanshållning av tjänster, minskat intag av vikarier
samt återhållsamhet gällande kompetensutveckling.

organisationen ska ge bättre förutsättningar för
tydligare styrning, ökad effektivitet och höjd delaktighet. En viktig del är också att samverkansgrupper,
för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, ska finnas på alla nivåer: enhetsnivå,
områdesnivå och förvaltningsnivå. Idag saknas detta
på områdessnivån.
De åtgärder som vidtagits under året har bidragit till
att dämpa kostnadsutvecklingen för vård- och
omsorgsförvaltningen. Bedömningen är dock att de
inte är tillräckliga för att säkerställa en ekonomi i
balans till 2020, varför ytterligare åtgärder behöver
vidtas.

Beslut har fattats om en förändrad organisation för
vård- och omsorgsförvaltningen från och med
årsskiftet. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd och
förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet
verksamhetsområden är att förbättra samverkan
och stärka helhetsperspektivet. Justeringen av
Resultatmål

Kommentar

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

Många insatser pågår inom kommunen för säkra personalförsörjningen,
bland annat fortsatt arbete kring heltid som norm och genom att erbjuda
utbildningstjänster, anordna studentevent och delta på rekryteringsmässor.

Ökat
medarbetarengagema
ng
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Utifrån 2017 års medarbetarundersökning togs handlingsplaner fram,
arbete utifrån dessa fortgår. Inom förvaltningarna pågår också kontinuerligt
arbete med delaktighet, ständiga förbättringar och kollegialt lärande.

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

Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron bland kommunens
medarbetare minskat något. Totalt sett är sjukfrånvaron oförändrad för
kvinnor men har minskat något för män. Inom vissa förvaltningar har
sjukfrånvaron ökat, det gäller bland annat vård och omsorg. Samtidigt har
sjukfrånvaron minskat inom bland annat bildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa
fortsätter att utvecklas.

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

Ett brett arbete pågår för att utveckla e-tjänster och digitala lösningar för att
öka tillgängligheten till kommunens verksamheter. Katrineholms nya
webbplats och grafiska profil är anpassad för att vara mer tillgänglig. En
inledande genomlysning av förvaltningarnas receptioner, med
Kontaktcenter som utgångspunkt, har påbörjats för att öka tillgängligheten
för invånarna. Insatser genomförs också för att förbättra tillgängligheten
genom anpassning av kommunens lokaler.

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

Kontaktcenter vägleder dagligen invånare till ökad digital delaktighet genom
bland annat användandet av e-tjänster. Personal från flera förvaltningar
deltar som handledare vid datorhandledning för allmänheten på
Kulturhuset Ängeln. Bildningsförvaltningen bidrar också till ökad digital
delaktighet genom kommunens 1-1 satsning. Även Viadidakt bidrar till ökad
digital delaktighet inom sina verksamheter. Parallellt med arbetet för ökad
digital delaktighet pågår utveckling av nya digitala lösningar inom många av
kommunens verksamhetsområden.
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Resultatmål

Kommentar

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

En inledande genomlysning över förvaltningarnas receptioner, med
Kontaktcenter som utgångspunkt, har påbörjats för ökad tillgänglighet och
effektivitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med
grannkommunerna under semesterperioden inom bland annat
livsmedelskontrollen för att kunna hantera akuta frågor. Arbete pågår för att
hitta bra rutiner tillsammans med KFAB när det gäller detaljplaner och
bygglov. Bildningsförvaltningen har ingått ett avtal med Flen kring
gymnasieansökan och antagningsprocessen som innebär att Katrineholm
säljer tjänsten till Flen. En samverkansplattform för ökat genomflöde har
påbörjats mellan Viadidakt, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Inom
vård- och omsorg har samarbetet med regionen och länets kommuner
vidareutvecklats utifrån arbetet med Trygg hemgång. Nya samarbeten har
också skett med andra förvaltningar kring olika utbildningar, exempelvis för
deltagare inom Viadidakt arbetsmarknad.

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

Resultatet för delåret 2019 uppgår till -0,6 procent av skatteintäkterna, vilket
är under målet på 1 procent. Helårprognosen är satt till +0,8 procent.

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

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat mer än skatteintäkterna,
vilket innebär att målet inte nås. Kostnaderna har ökat med 4,4 procent och
skatteintäkterna med 3,3 procent.

Avskrivningar ska
under mandatperioden
inte överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningarna uppgår under perioden till 2,9 procent, vilket uppfyller
målet på maximalt 3 procent av driftsbudgeten.
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Ansvarsområden & volymutveckling
Kommunkoncernen

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för
delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunkoncernen
Nedan lämnas en kort beskrivning över den
kommunala verksamheten som bedrivs av annan
juridisk person än kommunen oavsett om
kommunen har ett reellt inflytande eller inte.

varumärket Sveriges Lustgård. Bolaget verkar också
för att ge god service till besökare i Katrineholm
samt marknadsföra destinationen i natur, kulturoch sport-perspektiv för att få fler besökare till
Katrineholm.

Helägda bolag

Katrineholms entreprenörcentrum AB
Katrineholms entreprenörcentrum AB (Katec) är ett
utvecklingsbolag som ägs till 40 procent av Katrineholms kommun och till 60 procent av näringslivet.
Bolaget ska vara en resurs för människor, företag
och samhälle för utveckling av nya produkter,
tjänster och företag. Katrineholms kommuns
aktiekapital i Katrineholms entreprenörcentrum AB
är 40 000 kr.

Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms
kommun. Bolaget svarar för uthyrning av bostäder
av god standard och boendealternativ för olika
skeenden i livet. Bolaget ska tillämpa ett
affärsmässigt och marknadsorienterat synsätt i sin
verksamhet. KFAB ska verka för att utveckla
boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö
samt även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga
grupper bostäder. KFAB ska också till lägsta möjliga
totalkostnad tillhandahålla lokaler för kommunal
verksamhet. Katrineholms kommuns aktiekapital i
KFAB är 40 mnkr.
Katrineholms Industrihus AB
KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB
(KIAB). KIAB har till uppgift att utifrån affärs-mässiga
principer erbjuda lokaler till närings- och
föreningslivet. KIAB ska även främja näringslivsutvecklingen i kommunen.
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) ägs till 100
procent av Katrineholms kommun. Bolaget har till
uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och
avfallsverksamhet samt äga och förvalta
kommunens vatten-, avlopps- och
avfallsanläggningar. Bolagets uppgift är vidare
produktion och utveckling inom biogas, försäljning
av fordonsgas samt annan därmed förenlig
verksamhet. Verksamheten startade 2009 och är
taxefinansierad. Bolaget är i sin tur delägare i
Sörmlands Vatten och Avfall AB (SVAAB) som
ansvarar för VA-verksamheten inom Katrineholm,
Flen och Vingåker. Katrineholms kommuns
aktiekapital i Katrineholms Vatten och Avfall AB är
4 mnkr.
Delägda bolag
KFV Marknadsföring AB
Katrineholms kommun äger 30 aktier á 1 000 kr i
KFV Marknadsföring AB, till ett värde av 30 000 kr.
Resterande aktier är fördelade mellan företagare/
företagarorganisationer och aktiekapitalet i bolaget
uppgår till totalt 100 000 kr. Bolagets bildades 2008
och dess verksamhet är marknadsföring, försäljning
och marknadsutveckling av platsen Katrineholm och
övriga KFV-regionen, med syfte att stärka
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Katrineholms Tekniska College AB
Katrineholms Tekniska College AB ägs av
Katrineholms kommun och KTC Intressenter, en
ideell förening. Bolaget bedriver utbildning inom
naturvetenskap, teknikvetenskap, industriteknik, eloch energivetenskap samt fordons- och transportvetenskap. Katrineholms kommun äger 51 procent
av bolagets aktier till ett insatt kapital av 255 000 kr.
Stiftelser
Installatörernas Utbildningscentrum
Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) är en
utbildningsanordnare inom installationsbranschen.
Företaget tillhandahåller yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning, vidareutbildning och
certifiering inom teknik och ledarskap. Ägare är VVS
Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen, Svenska Värmepumpföreningen och
Katrineholms kommun.
Förbund
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Katrineholms kommun överlät 2012-01-01 aktierna i
Länstrafiken Sörmland AB till det nya kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Den
nya lagen om kollektivtrafik som trädde i kraft den
1 januari 2012 innebar att en myndighet för
kollektiv-trafik skulle inrättas. Ansvaret för
kollektivtrafiken övertogs därmed av den nya
myndigheten. Kommunalförbundet har ansvaret för
kollektiv-trafiken i Sörmland. Förbundet ägs till
hälften av landstinget och till hälften av
kommunerna i länet. Katrineholms kommuns andel i
förbundet är
5,93 procent.
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett
kommunalförbund mellan Vingåkers och Katrineholms kommuner som har funnits sedan 1999. VSR
ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och
Vingåker. Förbundets huvuduppgift är att arbeta
förebyggande och stödja den enskilde så att denne
kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och
begränsa olyckor.
Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund
med fyra kommuner i Södermanlands län som
medlemmar; Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten och driver behandlingshem för vuxna missbrukare, familjerådgivning och
familjehemsvård för barn och ungdomar.
Övriga
SKL Kommentus AB
Katrineholms kommun äger 23 aktier á 100 kr i SKL
Kommentus AB. Aktierna införskaffades i samband
med att kommunen gick in som delägare i Kommunaktiebolaget, som det då hette. Antal aktier i bolaget
uppgår till totalt 216 000 st. SKL Kommentus AB ägs
till 98 procent av SKL Företag AB, övriga aktier ägs av
256 kommuner. SKL Kommentus AB driver sedan
1927 verksamhet inom affärsområdena
Upphandling och Förlag. Kommentus Upphandling
genomför samordnade upphandlingar på nationell
nivå inom utvalda varu- och tjänsteområden såsom
IT, fordon och energi samt ger stöd och kvalificerad
rådgivning i upphandlings-frågor. Kommentus
Förlag producerar och distri-buerar information.
Kommentus verksamhet är i alla delar utsatta för
konkurrens och bedrivs på rentaffärsmässiga
grunder.
Inera AB
Katrineholms kommun äger 5 aktier á 8 500 kr i
Inera AB. Inera AB samordnar, tillhandahåller och
utvecklar gemensamma tjänster och lösningar till
stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i
kommuner, landsting och regioner. Syftet med
kommunens delägarskap i Inera AB är att enklare
kunna använda företagets tjänster.

att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för
energi- och klimatfrågor.

Sörmlands turismutveckling AB
Katrineholms kommun äger 7 aktier á 1 000 kr i
Sörmlands turismutveckling AB, som är den
regionala länsturistorganisationen i Sörmland.
Sörmlands turismutveckling AB bedrivs i
aktiebolagsform och ägs av Landstinget Sörmland
samt länets nio kommuner och drygt 100 företag.
Bolagets uppgift är att tillsammans med kommuner
och näringsliv samt övriga regionala organisationer i
Sörmland, genom marknadsföring och
produktutveckling, verka för ökad omsättning inom
besöksnäringen i länet.
Samordningsförbundet RAR
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till
uppgift att inom samtliga kommuner i länet svara
för en finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa,
länsarbetsnämnd, landsting och kommun i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Kommuninvest ekonomisk förening
Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i
Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation för
Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att
ordna så fördelaktiga finansieringslösningar som
möjligt för medlemmarnas investeringar.
Medlemmarna i den ekonomiska föreningen har
tecknat borgen för Kommuninvests samtliga
åtaganden. Affärerna genomförs i det helägda
aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB.
Lerbo bygdegårdsförening
Katrineholms kommun har andelar i Lerbo
bygdegårdsförening till ett värde av 1 000 kr.
Strångsjö fastighetsägarförening
Katrineholms kommun har andelar i Strångsjö
fastighetsägarförening till ett värde av 600 kr.

Energikontoret i Mälardalen AB
Katrineholms kommun äger 320 aktier á 100 kr i
Energikontoret i Mälardalen AB. Energikontoret i
Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med
verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland,
Uppsala och Region Gotland. Huvudsaklig uppgift är
att som kompetensresurs för kommunerna arbeta
för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation

Förkortningar
KS
Kommunstyrelsen
BIN
Bildningsnämnden
BMN Bygg- och miljönämnden
KULN Kulturnämnden
STN
Service- och tekniknämnden
SOCN Socialnämnden
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VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Bygg- och miljönämnden

Volymutveckling nämnder
I delårsrapporten redovisas volymutvecklingen för
första halvåret, det vill säga januari till och med juni
2019. Större avvikelser kommenteras. Nämnderna
har också sett över och vid behov reviderat sina
prognoser för volymutvecklingen för hela 2019.

Kommunstyrelsen

Volymmått

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

Antal leverantörsfakturor

37 202

75 000

77 577

Antal lönespecifikationer

34 797

71 100

70 840

6

50

Nytt
mått

155

200

Nytt
mått

100

Nytt
mått

Antal fullvärdiga e-tjänster
Antal ärenden hos
konsumentvägledningen
Antal företagsbesök enligt
näringslivsrådets
samverkansprogram

59

Sex fullvärdiga e-tjänster har skapats under första
halvåret, en struktur för att öka takten och nå målet
implementerades i juni.

Bildningsnämnden

Volymmått

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

163

280

302

Antal strandskyddsärenden

7

8

18

Antal anmälningsärenden,
icke lovpliktiga åtgärder

65

140

156

Antal ansökningar om
förhandsbesked om
bygglov

0

2

3

Antal antagna detaljplaner

4

12

5

Tillsynsuppdrag miljöskydd

67

160

98

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

43

100

119

111

289

289

89

200

142

1 375

2 200

2 167

Volymmått
Antal inkomna
bygglovsansökningar

Tillsynsuppdrag livsmedel
Inkomna
avloppsansökningar
Antal miljö- och
hälsoskyddsärenden totalt

Antalet inkomna ärenden för byggverksamheten
ligger i stort sett på samma nivå som föregående år.
Anledningen till att prognosen ligger lägre än utfallet
2018 är att det inkom många ansökningar och
anmälningar under november och december.

Kulturnämnden
Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

23

30

24

3

15

11

119 871

260 000

259 698

13 916

23 000

18 306

4 542

11 000

8 784

Utlån per invånare

3,38

6,0

6,2

1 116

varav lån per invånare på
huvudbiblioteket

60 %

60%

62%

27

26

varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial

40 %

40%

38%

720

703

35 427

75 000

75 833

Antal barn i förskola inkl.
pedagogisk omsorg

2 001

1965

1 891

Antal elever i grundskola

4 037

3 959

3 933

82

79

86

Antal barn i fritidshem

1 364

1 405

1 365

Ungdomsbidrag ”Snabba
stålar”, beviljade

Antal elever i
gymnasieskolan

1 247

1 246

1 217

Antal besökare i
Kulturhuset

53

48

45

686

700

681

1 116

1 300

26
713

Antal elever i
grundsärskola

Antal elever i
gymnasiesärskolan
Antal barn i kulturskolans
verksamhet (ämneskurs)
Antal pågående ärenden
inom Elevhälsan
Antal barn inskrivna i
omsorg på obekväm tid
Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning

Mätdatum 2019-03-15, siffrorna avser barn och
elever folkbokförda i Katrineholms kommun. Antalet
barn i förskola och antalet elever i gymnasieskola
följer budgeterat antal. Antalet elever grundskola
har ökat och överstiger budgeterat antal elever vilket
påverkar kostnaderna för utbetald skolpeng.

Volymmått
Arrangemangsbidrag,
beviljade

Besök på Kulturhusets
konstutställningar
Utlån av e-media

Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet

Inför 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det
nya föreningsreglementet. Utfallet avseende
e-media första halvåret 2019 är något lågt då inte
alla data var tillgängliga.
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Service- och tekniknämnden

Socialnämnden

Volymmått

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

Antal besökare i simhallen

26 263

89 000

79 437

Antal deltagare vid
arrangemang/läger inom
Sportcentrum

76 200

150 000

126 915

64

70

64

14 906

32 000

31 770

Drift/underhåll av
kilometer GC-vägar

23,7

23,7

23,2

Drift/underhåll av
kilometer gatuvägar

168,1

168,1

168,1

Antal lunchportioner
förskola

152 285

280 000

280 224

Antal lunchportioner
grundskola

240 065

670 000

626 287

Antal avtal med föreningar
Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

597

597

599

45

35

49

Antal utnyttjade vårddygn i
familjehem, ensamkommande barn och unga

6 660

12 000

14 944

Antal utnyttjade vårddygn i
stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga

1 207

4 000

4 571

Antal utnyttjade vårddygn i
familjehem, barn och unga
exkl ensamkommande

13 078

22 000

24 078

Antal utnyttjade vårddygn på
institution, barn och unga
exkl ensamkommande

2 664

7 000

6 649

Volymmått
Antal hushåll som beviljats
ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad
Antal ensamkommande barn
och unga

Antal lunchportioner
Duveholmsgymnasiet och
KTC

65 875

150 000

149 599

Antal utnyttjade vårddygn på
institution, vuxna

3 569

7 000

7 690

Antal dagsportioner särskilt
boende för äldre

63 204

130 000

131 332

Antal utnyttjade vårddygn på
Vårnäs, öppet intag

967

1 300

1 238

Antal portioner matlåda
äldreomsorg

21 692

40 000

39 374

63

100

81

Antal inkommande samtal
per dag i växeln
Antal bilar inom
bilsamordningen

690

705

723

Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/
kontaktpersoner
Antal ärenden spelmissbruk

Nytt
mått

6
123

130

120

Simhallen har öppnat efter genomförd renovering
vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En
minskning av antalet deltagare vid arrangemang och
läger har noterats, en orsak kan vara de
renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika
delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider
och tillgänglighet, men även att föreningarnas
aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare.
Prognosen avseende antalet kvadratmeter anlagd
asfalt är sänkt från 40 000 till 32 000. Orsaken är
kostnadsökningar till följd av högre avtalspriser,
ökade säkerhetskrav och mer komplicerade
beläggningsytor.
Antal bilar inom bilsamordningen har ökat då
kommunens bilpool utökats med ett antal bilar.
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Antal kvinnofridsärenden

71

140

125

Antal sociala kontrakt

91

90

94

Antal stadigvarande
serveringstillstånd

30

35

30

2 348

5 000

4 314

951

2 200

2 005

Antal avslutade utredningar

1 012

2 000

1 940

Antal pågående utredningar

354

450

449

Antal inkomna
aktualiseringar
Antal startade utredningar

Antalet ensamkommande barn och unga minskar då
ett flertal fyller 20 år under året och därmed
avslutas.
Antal pågående utredningar har minskat i
förhållande till 2018. En förklaring kan vara att
socialnämnden haft flera konsulter med längre
erfarenhet av utredningar vilket har påverkat
utredningstiderna. Därmed har fler utredningar
avslutats med eller utan insats.

39
Viadidaktnämnden
Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

Producerade
verksamhetspoäng
gymnasial nivå

192 125

360 000

407 000

Producerade
verksamhetspoäng
grundläggande nivå

89 303

160 000

160 000

550

626
59% kv
41% män

300

304
56% kv,
44% män

200

125
66% kv,
34% män

150

167
50% kv,
50% män

Volymmått

Antal studerande
inom svenska för
invandrare, sfi, per
månad

596
63% kv,
37% män

Antal studerande
inom samhällsorientering,
genomsnitt per
månad

272
53% kv,
47% män

Antal studenter som
i sina eftergymnasiala studier
använder lokaler och
service vid lärcenter
Campus Viadidakt

155
71% kv,
29% män

Antal mottagna
ungdomar som faller
under aktivitetsansvaret

95
36% kv,
64% män

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm
anvisade av
socialförvaltningen

277
52% kv,
48% män

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm
anvisade av
Arbetsförmedlingen

38
34% kv,
64% män

Antal ungdomar
16-25 år från
Katrineholm på
Viadidakt
ungdomstorg
Antal feriearbetare i
Katrineholm

80
40% kv,
60% män
282
53% kv,
47% män

500

285
48% kv,
52% män

70

163
47% kv,
53% män

110

117
62% kv,
38% män

310

267
52% kv,
48% män

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt
utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en
veckasheltidsstudier för en elev.

Utfallet för producerade verksamhetspoäng på
grundläggande nivå är något lägre jämfört med
delåret 2018. En orsak bedöms vara att det är färre
elever som kommer vidare från sfi till grundläggande studier. Ett utvecklingsarbete är påbörjat.
Fortsatt högkonjunktur gör att elevtillströmningen
till gymnasial vuxenutbildning fortsätter vara på en
lägre nivå än 2018. Dock höjs prognosen något med
anledning av uppstart av flera utbildningar i oktober.

Antalet studerande inom sfi har sjunkit jämfört med
2018 men är fortfarande högre än vad som
prognostiserats för 2019. Det bedöms bero på ett
fortsatt inflöde, men också på att det är för få som
slutför sina studier och blir klara med sfi. Däremot
har kön minskat och ett utvecklingsarbete pågår för
att öka genomströmningen. Prognosen för helår
kvarstår.
Prognosen för det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärd under 2019 är oförändrad men det
är fler deltagare anvisade från socialtjänst och färre
med anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beror
bland annat på att Arbetsförmedlingens
organisation och arbetssätt förändras. Flertalet
personer skrivs istället in i Viadidakts
arbetsmarknadsåtgärder via socialtjänsten.
Viadidakt och socialtjänsten har också utvecklat ett
nytt arbetssätt, vilket genererar fler inskrivna från
socialtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden

Volymmått

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

Utförda hemtjänsttimmar
per månad, intern regi

14 592

15 000

15 480

Utförda hemtjänsttimmar
per månad, extern regi

6 984

7 000

6 179

Personlig assistans beviljad
enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd

8 216

8 300

7 535

Personlig assistans beviljad
enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd

11 909

12 010

11 663

Personlig assistans enligt
LSS, internt utförd

642

650

718

Personlig assistans enligt
LSS, externt utförd

6 490

6 500

6 156

Belagda platser på LSSboende

144

145

138

Externa placeringar LSS

6

6

5

245

250

237

1 351

1 350

1 333

Antal brukare med daglig
verksamhet inom LSS per
månad
Beviljade timmar
boendestöd per månad

I jämförelse med föregående år noteras en viss
minskning av det genomsnittliga antalet
hemtjänsttimmar per månad i intern regi.
Förändringen bedöms till stor del förklaras av en
bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen
än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska
utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer,
förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under
kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av
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hemtjänst inom extern regi ska också ses mot
bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan
utförare än kommunen.
Den kommunalt utförda personliga assistansen
enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt
utförda personliga assistansen enligt
socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak
är att Försäkringskassan fattat ett beslut som
medför att en brukare enligt LSS övergår till
assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna
vad gäller såväl internt som externt utförd personlig
assistans av tillkommande ärenden och förändringar
i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga
assistansen i jämförelse med föregående år.
Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en
ökning, som dessutom ser ut att fortsätta.
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Överförmyndare
Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Utfall
2018

Antal aktuella ärenden

690

690

597

varav godmanskap

383

383

385

varav förvaltarskap

74

74

79

varav ensamkommande
barn

29

15

18

Volymmått

Prognosen för helåret är att volymerna ligger kvar
på ungefär samma nivå som första halvåret, med
undantag för ensamkommande barn där prognosen
är att antalet ärenden minskar.
Under året har det kommit nya riktlinjer från
Länsstyrelsen vad gäller överförmyndarens
granskning av ställföreträdarna, vilket medför mer
arbete. Karaktären på ärendena ändras också. Det
inkommer fler ansökningar till överförmyndarverksamheten gällande personer med psykisk
ohälsa, en ärendetyp som det generellt är svårare
att rekrytera gode män till.
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Personalredovisning
Lägesrapport
Kommunens personalarbete utgår från det övergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning. I personalredovisningen
beskrivs förändringar jämfört med föregående år.

Personalstyrka
Antal årsarbetare kvarstår på samma nivå som
motsvarande period 2018. På grund av ett fel i
personalsystemet Visma kan könsuppdelad statistik
för antal årsarbetare inte redovisas för delår 2019.
Felet, som gällde beräkningen av arbetade timmar
för lärare med ferietjänst, har kunnat justeras på
totalnivå och kommer att rättas under året så att
problemet inte upprepas.
Andelen timanställda av totalt antal årsarbetare har
minskat från 8,5 procent till 6,9 procent. Nästan alla
förvaltningar uppvisar en minskning i användande
av timvikarier. Inom vård- och omsorgsförvaltningen
kan man se en positiv effekt av arbetet med att öka
grundbemanningen. En annan förklaring är att
verksamheten under sommaren 2019 i högre
utsträckning börjat använda månadsanställda
vikarier istället för timvikarier. Inom bildningsförvaltningen har man under delåret 2019 gått över till att
använda ett konsultbolag för att bemanna med
vikarier, dessa personalkostnader och timmar är
inte synliga i personalstatistiken. Hur externa
personalresurser redovisas inom förvaltningarna
kommer följas upp närmare i årsredovisningen för
att kunna redovisa en korrekt personalstatistik.
Antal månadsanställda kvarstår på samma nivå som
för delåret 2018 medan andelen tillsvidareanställda
har ökat. Ökningen syns främst inom gruppen män.
Motsvarande har andelen visstidsanställda minskat.

Heltid som norm
Andel månadsanställda som arbetar heltid har ökat
något, ökningen syns främst inom vård- och
omsorgsförvaltningen där både kvinnor och män
arbetar heltid i något större utsträckning. Andelen
månadsanställda med heltidsanställning som har
valt att arbeta deltid ökar marginellt. Genomsnittlig
sysselsättningsgrad för månadsanställda som
arbetar deltid var 74,4 procent per 31 augusti, vilket
är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med
förra året.

Kompetensförsörjning
Antal tillsvidareanställda som gått i pension ligger på
samma nivå som motsvarande period 2018. Antal
tillsvidareanställda som slutat på egen begäran är
något lägre än 2018. Vad gäller intern rörlighet inom
organisationen finns det idag ingen mätbarhet men
det är något man arbetar för att kunna följa upp.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit något som
helhet men kvinnor har något högre sjuktal. För
gruppen kvinnor över 50 år har sjukfrånvaron
däremot minskat något.
På förvaltningsnivå avviker vård- och omsorgsförvaltningen med höga sjuktal, som också har ökat
jämfört med 2018. Försämringen gäller för kvinnor i
alla åldersgrupper medan sjuktalen för män har
förbättrats. Samhällsbyggnadsförvaltningens sjuktal
har också ökat. Sjukfrånvaron för månadsanställda
inom bildningsförvaltningen sjunker för andra året i
rad. Även inom socialförvaltningen har de totala
sjuktalen förbättrats jämfört med 2018 medan de
för gruppen män har försämrats något.

Rehabilitering
Antal pågående rehabiliteringsärenden har minskat,
främst gällande kvinnor. Det pågår ett målmedvetet
arbete där HR stöttar chefer i arbetet med de långa
sjukskrivningarna. Det är framförallt stöd till chefer
inom bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa förvaltningar står för den
största andelen sjukskrivningar med behov av
rehabiliteringsåtgärder.
Personalkostnader
Sjuklönekostnaderna har ökat och det finns ett
pågående arbete med att försöka minska sjuktalen
inom gruppen timvikarier, då denna grupp bidrar till
de ökade sjuklönekostnaderna.
Kostnader för övertid minskar något vilket till viss
del kan ses som en positiv effekt av regleringar till
följd av införandet av heltid som norm. När alla
anställda erbjuds att arbeta heltid används mindre
mertid i form av fyllnadstid genom att enheternas
planerade frånvaro läggs in i schemat och
bemanning och samarbete sker över fler enheter.
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Personalnyckeltal

Delår 2019
Totalt

Kvinnor

Delår 2018
Män

Totalt

Kvinnor

Män

Mätdatum

Attraktiv arbetsgivare
Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

3 282,5

3 294,6

2 567,4

727,2

1/12-31/7

Andel timanställda av totalt antal
årsarbetare

6,9 %

8,5 %

8,2 %

9,3 %

1/12-31/7

Antal månadsanställda personer

3 280

2 606

674

3 309

2 625

684

31/8

andel tillsvidareanställda

89,6 %

90,9 %

84,7 %

88,4 %

90,1 %

81,9 %

31/8

andel visstidsanställda

10,4 %

9,1 %

15,3 %

11,6 %

9,9 %

18,1 %

31/8

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

78,2 %

75,7 %

87,7 %

77,8 %

75,0 %

88,3 %

31/8

Andel månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att arbeta
deltid

17,5 %

20,2 %

7,2 %

17,0 %

19,7 %

6,9 %

31/8

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid

74,4 %

75,8 %

63,5 %

73 %

74,2 %

63,6 %

31/8

Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

44

36

8

42

26

16

1/12-31/7

Antal tillsvidareanställda som slutat
på egen begäran

109

80

29

118

92

26

1/12-31/7

Total sjukfrånvaro

7,2 %

7,8 %

5,4 %

7,4 %

7,8 %

6,0 %

1/12-30/6

total sjukfrånvaro, anställda -29 år

6,8 %

7,2 %

5,7 %

6,4 %

6,9 %

5,4 %

1/12-30/6

total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år

6,9 %

7,6 %

4,2 %

6,8 %

7,2 %

5,0 %

1/12-30/6

total sjukfrånvaro, anställda 50- år

7,8 %

8,2 %

6,6 %

8,2 %

8,5 %

7,2 %

1/12-30/6

Sjukfrånvaro månadsanställda

7,6 %

7,7 %

1/12-30/6

varav sjukfrånvaro <15 dagar

2,8 %

2,8 %

1/12-30/6

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar

1,4 %

1,4 %

1/12-30/6

varav sjukfrånvaro >90 dagar

3,4 %

3,5 %

1/12-30/6

Hälsa

Antal pågående rehabärenden

289

243

46

323

276

47

30/6

Personalkostnader
Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

2,3 %

1,9 %

1/1-31/8

Kostnad övertid inkl mertid som andel
av total lönekostnad

0,5 %

0,6 %

1/1-31/8
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Ekonomisk redovisning
Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen
Redovisat jan-aug 2019
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige/politisk
ledning
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Kultur- och turismnämnden

Intäkter

Kostnader

Budget
jan - aug
2019

Netto

Budgetavvikelse
jan - aug
2019

Redovisat
jan -aug
2018

Budget
2019

Helårsprognos
avvikelse
2019

829

-9 344

-8 516

-8 184

-332

-6 042

-12 282

700

42 488

-159 412

-116 924

-127 609

10 685

-130 384

-190 538

4 420

0

-344

-344

-353

9

-232

-529

0

105 677

-179 811

-74 134

-69 956

-4 177

-68 397

-105 403

1 700

20 729

-169 802

-149 073

-120 457

-28 616

-129 261

-181 930

-34 800

6 893

-34 714

-27 821

-28 253

432

-21 937

-39 582

603

Bildningsnämnden

448 485

-1 018 273

-569 787

-569 685

-102

-552 509

-853 216

14 100

Vård- och omsorgsnämnden

134 094

-619 577

-485 483

-478 415

-7 068

-463 942

-715 956

-3 530

Viadidaktnämnden

27 257

-67 865

-40 608

-43 931

3 323

-38 056

-62 869

1 050

Summa nämnder

786 452

-2 259 141

-1 472 689

-1 446 843

-25 846 -1 410 759

-2 162 305

-15 757

Finans
Pensioner/semesterlöneskuld
Intäkter Viadidakt Vingåker
Räddningstjänstförbundet

21 645

67 794

89 439

88 446

993

79 240

135 828

-16 631

0

-89 716

-89 716

-78 979

-10 737

-86 406

-118 515

-6 985

8 357

0

8 357

8 359

-2

8 475

12 538

0

0

-21 503

-21 503

-21 346

-157

-19 161

-32 020

-235

Skatter och statsbidrag

1 477 851

0

1 477 851

1 457 381

20 470

1 431 379

2 186 343

35 584

Summa finans

1 507 853

-43 425

1 464 428

1 453 861

10 568

1 413 527

2 184 174

11 733

RESULTAT

2 294 305

-2 302 566

-8 261

7 018

-15 278

2 768

21 869

-4 024

0

Prognostiserat resultat 2019

Kommentarer till driftsredovisningen
Driftsredovisningen visar nämndernas nettokostnader i förhållande till budget. Utfallet för perioden
januari till augusti kan även jämföras med samma
period föregående år. Utfallet per 31 augusti kan ses
som en ögonblicksbild av verksamheten. Även om
delårsrapporten visar på en avvikelse per 31 augusti,
kan det finnas skäl till att prognosen vid årets slut
ligger inom den budgeterade ramen. Det kan till
exempel handla om kostnader/intäkter som saknas i
utfallet, eller kostnader för helår som inte
periodiserats. Periodisering av resultat och budget
är ett förbättringsområde som kontinuerligt arbetas
med.
Katrineholms kommuns resultat till och med augusti
visar på -8,3 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot
budget på -15,3 mnkr. Det prognostiserade

0

***

17 845

resultatet för 2019 uppgår till +17,8 mnkr vilket är
4,0 mnkr lägre än helårsbudgeten på 21,9 mnkr.
Kommunens nettokostnader har ökat med 4,4 procent under årets första åtta månader i jämförelse
mot samma period 2018, och prognosen för helåret
visar på en ökning med 3,2 procent. Kommunens
skatteintäkter har ökat med 3,3 procent, för året
förväntas ökningen bli 3,9 procent.
För att ha möjlighet att finansiera den framtida
kommunala välfärden är det viktigt att ha kontroll
över kostnadsutvecklingen i kommunen.
Katrineholms kommun har goda ekonomiska
förutsättningar och utmaningen är att fortsätta den
gynnsamma utvecklingen. För att möta framtidens
volymutvecklingar och oförutsedda kostnader är det
viktigt att fortsätta dämpa kostnaderna för att dessa
inte långsiktigt ska öka mer än skatter och bidrag.
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Kommunens driftsredovisning är uppdelad i två
områden; nämnder och finans.

Nämnder
På kommunstyrelsen i mars uppmanades samtliga
nämnder att vidta åtgärder för ekonomi i balans.
Socialnämndens resultat för helåret prognostiserades då till ett underskott på -30 mnkr och vård- och
omsorgsnämndens till -7,4 mnkr, förutsatt att de
klarade av sina tidigare sparbeting på 17 mnkr var.
Övriga nämnder uppmanades att vidta åtgärder
motsvarande 20 mnkr.
Samtliga nämnder har tagit fram åtgärder för att
klara uppdraget. Den stora utmaningen ligger i att
hitta långsiktiga lösningar. En del av åtgärderna för
2019 består av kortsiktiga åtgärder som vakanshållning av tjänster och minskade kostnader för
utbildningar, vilket på längre sikt kan leda till
kostnadsökningar.
Nämndernas resultat till och med augusti visar på en
negativ avvikelse mot budget på -25,9 mnkr,
samtidigt som de visar en helårprognos på en
negativ avvikelse mot budget på -15,8 mnkr. På den
negativa sidan finns socialnämnden med en prognos
på -34,8 mnkr och vård- och omsorgsnämnden med
en prognos på -3,5 mnkr. Övriga nämnder har
lämnat positiva prognoser i jämförelse mot budget.
Att budgetdifferenserna skiljer sig mellan prognos
och utfall har flera förklaringar. Dels handlar det om
att budgeten inte är helt rätt periodiserad utifrån
förväntat utfall beroende på säsongsvariationer och
detta beror till viss del på införandet av nytt
ekonomisystem 2019. Detta kommer att bli bättre
2020 då budgetmodulen i systemet kommer att
kunna användas fullt ut. Differensen mellan budget
och prognos kan också förklaras av och att
kostnader och intäkter inte periodiserats fullt ut i
resultatet och vissa kostnader och intäkter saknas i
utfallet. Dessutom har nämndernas alla åtgärder för
ekonomi i balans inte blivit verkställda fullt ut vilket
kommer ge störts ekonomisk effekt under årets sista
månader.
Kommunstyrelsens helårsprognos visar på en
avvikelse mot budget på +4,4 mnkr. Vakanshållning,
minskade kostnader för utbildningar samt
uppsägning av abonnemang är sådant som kan
nämnas bland kommunstyrelsens åtgärder.
Service och tekniknämnden visar en prognos på
+1,7 mnkr. I prognosen ligger ett antal åtgärder
såsom vakanshållande av tjänster och minskning av
antalet personalvårdsaktiviteter. Då förskolorna,
under sommaren, slagit ihop sina verksamheter och
håller stängt på flera förskolor har en besparing
gjorts inom enhet mat och måltider samt inom
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vaktmästeri och omlastning. Säsongsvariationer
samt intäkter som ännu inte fakturerats förklarar
den negativa budgetavvikelsen för perioden.
Socialnämnden lämnar en helårsprognos på
-34,8 mnkr, jämfört mot budget. Detta förutsätter att
planerade åtgärder för ekonomi i balans får effekt.
Den negativa avvikelsen kan förklaras av tre stora
kostnadsposter: ekonomiskt bistånd, placeringar
och utredningskonsulter. Målet var att sänka
utbetalt ekonomiskt bistånd med 2 mnkr jämfört
med föregående år vilket troligtvis inte kommer att
kunna uppfyllas. Trenden för ekonomiskt bistånd
har under tidigare år varit att utbetalningarna varit
lägre under hösten så förhoppningen är att landa på
samma nivå som förra året. För innevarande år syns
en minskning av kostnader och antal placeringar
under vår och sommar. Detta borde synas med
ytterligare minskning av kostnader för placeringar
under hösten. Utredningskonsulter är inte
budgeterade utan kostnaden är tänkt att täckas
genom vakanta tjänster. Konsulterna ska täcka upp
då det varit svårt att rekrytera socionomer. Nu
genereras inte det överskott som behövs för att
täcka kostnaderna utan konsulterna håller på att
avslutas och fasas ut under året. Under hösten
kommer ytterligare minskning att ske. Ytterligare
besparingar kommer att kunna ge effekt under
hösten då en egen utredningslägenhet tas i bruk.
Socialnämnden tittar också på fler åtgärder för att
minska kostnaderna.
Vård- och omsorgsnämnden visar en helårsprognos
på -3,5 mnkr, jämfört mot budget. Vård- och
omsorgsnämndens budget för 2019 innehåller en
tillfällig ramförstärkning på 18 mnkr som enligt plan
försvinner 2020, vilket betyder att åtgärder måste
göras i år för att klara budgeten nästa år. Planerade
åtgärder har börjat ge effekt, men även andra
kortsiktiga lösningar som vakanshållning påverkar
resultatet positivt. I tertialrapporten lämnades en
positiv prognos men det ekonomiska läget har
försämrats under sommaren. Prognosen utgår från
att läget kommer att förbättras under hösten utifrån
de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i balans.
Arbetet för att nå en ekonomi i balans och för att
minska sjukfrånvaron är av högsta prioritet och en
central del av förvaltningens åtgärdsplan framåt.
Bildningsnämnden redovisar en prognos på
+14,1 mnkr. Prognosen bygger på en åtgärdsplan
som omfattar alla verksamhetsområden. Bland
annat har skolpengen till förskola, fritidshem och
gymnasieskola sänkts, en ny organisation kring
modersmål förskola senarelagts, flytt av VVS- och
fastighetsprogrammet skjutits upp och krav har
ställts på att gemensamma verksamheter ska
leverera en positiv avvikelse mot budget. Då de
flesta åtgärdsplaner ger full effekt under
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höstterminen kommer effekterna av åtgärderna att
synas i resultatet först då. Utköp av iPads bidrar
också till en positiv avvikelse i driften. Det råder
fortfarande viss osäkerhet kring vilken effekt några
av åtgärderna kommer att ge och i vilken grad de
kommer att kunna verkställas.
Kulturnämnden visar en prognos på +0,6 mnkr vid
årets slut. Vakanser och andra besparingar i
verksamheten ska göra att man uppnår prognosen.
Viadidakts prognos visar på en positiv avvikelse mot
budget på +1, 1 mnkr. Prognosen bygger på att
Viadidakt inte använder de särskilda medel som
Katrineholm skjutit till i budget 2019 för särskild
satsning på insatser för egen försörjning. Den
bygger också på att vidtagna åtgärder ger effekt för
att minska kostnadsutvecklingen för vuxnas lärande.

Övriga poster inom finansieringsverksamheten visar
en prognos på +6,4 mnkr (exklusive statsbidragen
som budgeterats på fel konton). Prognosavvikelserna i jämförelse mot budget avser återbetalning
av eget kapital vid upplösandet av Regionförbundet,
momsersättning, borgensavgift, bidrag till Citybanan
och reglering avseende kollektivtrafiken 2018. I
enlighet med den för året nya redovisningslagen
(Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning) har placeringarna bokats upp till
verkliga värdet, vilket har gjort att det bokats en
orealiserad vinst på finansen på +6,2 mnkr i augusti.
Då denna post är osäker och direkt påverkad av
konjunkturen har inte någon orealiserad vinst
inräknats i prognosen.

Finans
Finansieringsverksamheten prognostiserar en
avvikelse mot budget på +11,7 mnkr.
Budgetavvikelsen till och med augusti visar på en
positiv avvikelse mot budget på +10,6 mnkr.
Differensen mellan utfall och prognos förklaras av
en uppbokning av orealiserad vinst vid delåret som
inte finns med i prognosen samt av felbokning
avseende skatter och generella statsbidrag i augusti.
Den senaste skatteunderlagsprognosen från augusti
visar på en avvikelse mot budget på +10,7 mnkr.
Detta beror till största delen på förändrad slutavräkning avseende kommunalskatten 2019 och fler antal
invånare än budgeterat (34 350 invånare i budget
och i 34 425 utfall). I budgeten ligger 23,1 mnkr som
avser två generella statsbidrag på raden verksamhetens intäkter i resultaträkningen. I prognos och
utfall ligger dessa på raden generella statsbidrag och
utjämning, vilket förklarar den stora avvikelsen för
helårsprognosen, i jämförelse mot budget, på
raderna ”Skatter och Statsbidrag” och” Finans”.
Dessa statsbidrag beräknas uppgå till 24,9 mnkr vid
årets slut. I resultatet till och med augusti saknas det
intäkter motsvarande ca 3,9 mnkr. Detta beror på
felkonteringar och på att intäkt ej periodiserats.
I prognosen är dock intäkterna med fullt ut och
rättning i bokföringen är gjord i september.
Helårsprognosen för pensioner grundar sig på den
senast aktuella beräkningen från Skandia, per
31 augusti 2019, och visar på en högre kostnad än
budget. Detta är till största del en följd av förtida
uttag, fler anställda och högre lönenivåer än
budgetberäkningarna. Även prognosen för
semesterlöneskulden visar på en negativ avvikelse
jämfört mot budget. Tillsammans visar dessa poster
en prognos på -7,0 mnkr.
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Helårsprognos enligt investerings- och exploateringsredovisningen

Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
varav
kommunledningsförvaltningen
varav
samhällsbyggnadsförvaltningen

-360

0

-61 255

5 919

-45 495

5 879

-15 760
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0

0

Bygg- och miljönämnd
Service- och tekniknämnden

Prognos
avvikelse
2019

Budget
2019

-47 620

2 290

Socialnämnden

-2 075

900

Kulturnämnden

-3 675

0

-24 491

-3 700

-3 800

0

Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidaktnämnden

-555

0

Totalt investering

-143 831

5 409

Exploatering

-126 132

43 000

Totalt exploatering

-126 132

43 000

Kommentarer till investerings- och
exploateringsredovisningen
I november antog kommunfullmäktige en budget på
88,0 mnkr avseende investeringar 2019. Efter bokslutet 2018 har ombudgeteringar från föregående år
för ej färdigställda eller ej påbörjade investeringar
tillkommit med 55,8 mnkr. Den sammanlagda
investeringsbudgeten uppgår därmed till 143,8 mnkr
2019 mnkr. För exploateringar var kommunfullmäktiges beslutade budget för 2019 70 mnkr.
Även här har budget förts över från tidigare år med
56,1 mnkr vilket ger en total exploateringsbudget på
126,1 mnkr.
Avvikelsen jämfört med budget på helårsbasis
prognostiseras till 5,9 mnkr. Kommunstyrelsen,
service- och tekniknämnden och socialnämnden
prognostiserar positiva avvikelser mot budget och
bildningsnämnden prognostiserar negativ avvikelse
mot budget. Övriga förvaltningar räknar med att
nyttja hela sitt budgetutrymme.
Kommunledningsförvaltningen har en total
investeringsram på 45,5 mnkr. 30,5 mnkr av detta
hör till bredbandutbyggnaden, helårsprognosen
visar på ett överskott på 7,3 mnkr. Helårsprognosen
för Stadsparken Orangeriet är -1,5 mnkr.
Fördyringen ingår i de 5 mnkr som tidigare angetts.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total
investeringsbudget om 15,8 mnkr och prognosen är
satt till en positiv avvikelse mot budget på 40 tkr.
Projekt Drottninggatan beräknas bli dyrare än
budget. På grund av avsaknad av anbud vid
upphandling drivs projektet via ramavtal vilket
medfört högre priser och en del oförutsedda
utgifter. Projekt Sveaparken beräknas ge ett
överskott på grund av att planerade arbeten blev
utförda och fakturerade 2018.
Bildningsförvaltningen har en investeringsram om
24,5 mnkr och visar en prognos på en negativ
avvikelse mot budget på -3,7 mnkr. Avvikelsen beror
på att det kommer att göras utköp av iPads vilket
innebär att budgeten för 1:1-satsningen i grundskolan kommer att överskridas (motsvarande
överskott prognostiseras på driften). För att täcka
detta underskott bör i första hand en omprioritering
ske inom nämndens totala utrymme.
Service- och teknikförvaltningen har en total
investeringsbudget om 47,6 mnkr. I nuläget görs en
bedömning att den största delen av budgeten
kommer att användas. Tre projekt prognostiseras att
ge överskott vid årets slut. Dessa medel kommer
delvis behöva ombudgeteras till kommande år.
Socialförvaltningen har en investeringsbudget om
2,1 mnkr. Förvaltningen genomgår en ombyggnation
som beräknas vara klar 2019. Det överskott om
0,9 mnkr som prognostiseras på helårsbasis avser
arbetsmiljöinvesteringar som inte kan genomföras
så länge lokalerna inte är klara.
Exploateringsverksamheten har en budget 2019 på
126,1 mnkr fördelat på 42,1 mnkr för markreserv
och 84,0 mnkr för exploatering. Helårsprognosen är
satt till +43 mnkr avseende exploatering,
projektbudgeten är uppbokad fram till 2020.
Exploateringsverksamheten har till syfte att främja
utveckling och tillväxt i regionen, vilket omfattar
kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller
industrier. Markexploatering kan också omfatta
gemensamma anordningar som grönområden,
VA- och elanläggningar. Inriktningen är att
kostnaden på sikt ska täckas av intäkter i samband
med en försäljning av fastigheter och tomter.
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Resultaträkning
Kommunen

Belopp i tkr

Not

Verksamhetens intäkter

1,9

Verksamhetens kostnader

2,9

Avskrivningar

3

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

327 555

Budget
helår
2019

339 418

Sammanställda
räkenskaper
Prognos
helår
2019

750 899

750 899

Utfall
jan-dec
2018

Not

Utfall janaug 2019

Utfall janaug 2018

562 470

31

518 138

495 890

-1 781 385 -1 736 394 -2 853 866 -2 897 376 -2 653 067

32

-1 814 742

-1 759 005

-56 036

-119 476

-105 536

-1 496 843 -1 433 717 -2 170 792 -2 214 302 -2 146 635

-1 416 080

-1 368 652

-43 012

-36 742

-67 825

-67 825

4

1 004 023

985 930

1 507 147

1 505 108

1 476 234

1 004 023

985 930

5

473 828

445 429

679 195

716 819

662 431

473 828

445 429

-18 992

-2 358

15 550

7 625

-7 969

61 771

62 707

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter

6

15 019

8 232

10 600

13 267

16 601

13 782

5 492

Finansiella kostnader

7

-4 288

-3 106

-4 284

-3 047

-5 004

-34 262

-32 713

-8 261

2 768

21 866

17 845

3 629

41 291

35 487

0

0

0

0

0

0

-2 092

-8 261

2 768

21 866

17 845

3 629

41 291

33 395

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

8

* Upplysningar i not 6 om förändrade redovisningsprinciper för utfall 2018-12-31, ändringen gäller finansintäkter och årets resultat.
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Balansräkning
Kommunen

Belopp i tkr

Not

2019
jan-aug

Sammanställda
räkenskaper

2018
jan-dec

Not

2019
jan-aug

2018
jan-dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

37

37

9

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

685 887

671 275

2 451 215

2 329 755

Maskiner och inventarier

131 203

139 157

574 196

675 738

52 659

132 458

442 467

382 232

Pågående investeringar
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

33

10

Långfristiga fordringar

4 300

4 300

25 548

30 838

Värdepapper, andelar m.m.

53 277

53 277

14 688

9 688

Summa anläggningstillgångar

927 326

1 000 468

3 508 151

3 428 288

11

32 027

33 216

32 027

33 216

Förråd m.m.

12

56 929

6 907

56 929

6 907

Fordringar

13

347 334

437 921

360 826

481 266

Kortfristiga placeringar

14

59 554

53 402

59 554

53 402

Kassa, bank

15

41 856

154 512

53 540

162 692

505 673

652 742

530 849

704 267

1 465 026

1 686 426

4 071 027

4 165 771

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

34

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital *

16

35

Årets resultat

-8 261

1 713

41 291

12 554

Resultatutjämningsreserv

17 000

17 000

17 000

17 000

Övrigt eget kapital

736 196

734 483

911 505

895 952

Summa eget kapital

744 935

753 196

969 796

925 507

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande

17

223 697

205 870

296 384

224 233

Avsättningar till statlig infrastruktur

18

0

0

0

0

223 697

205 870

296 384

224 233

0

0

37

2 265 266

2 122 032

496 395

727 360

38

539 583

893 999

496 395

727 360

2 804 848

3 016 031

1 465 026

1 686 427

4 071 027

4 165 771

20

542 504

550 472

542 504

550 472

Övriga ansvarsförbindelser

21

2 017 134

1 893 735

0

6 309

Leasing

22

1 067 052

1 067 052

0

Summa avsättningar

36

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

19

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna
eller avsättningarna

*Upplysningar i not 16 och 35 om förändrade redovisningsprinciper.
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Kassaflödesanalys
Kommunen
Belopp i tkr

Not

2019
jan-aug

Sammanställda räkenskaper

2018
jan-aug

2019
jan-aug

2018
jan-aug

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

-8 261

2 768

41 291

33 395

Justering för av- och nedskrivningar

23

43 012

36 742

119 476

105 536

Justering för pensionsavsättningar

24

17 827

13 940

72 151

62 118

Justering för gjorda avsättningar

25

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar

26

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar

0

0

0

0

-8

0

-7 004

-1 526

52 570

53 450

225 914

199 523

90 586

21 977

120 440

39 123

-6 151

0

-6 152

0

Ökning-/minskning+ förråd och varulager

27

-50 022

13 140

-50 022

13 140

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder

28

-230 965

-70 789

-354 416

-21 745

-143 982

17 777

-64 236

230 041

-49 662

-53 982

-139 394

-254 467

79 799

-27 651

-60 235

-29 246

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Investering i pågående projekt
Ökning-/minskning+ finansiella
anläggningstillgångar

0

0

5 000

476

30 137

-81 633

-194 629

-283 237

Nyupptagna lån, checkkredit

0

0

143 234

0

Amortering- av skuld

0

0

0

-9 116

Kassaflöde från investeringsverksamheten

29

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar

30

0

-24

5 290

4 570

Bidrag till statlig infrastruktur

11

1 189

1 189

1 189

1 189

1 189

1 165

149 713

-3 357

-112 656

-62 691

-109 152

-56 553

154 512

80 598

162 692

98 627

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

15

41 856

17 907

53 540

42 074

-112 656

-62 691

-109 152

-56 553
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Noter kommunen
Noter resultaträkningen
Belopp i tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Driftredovisning, verksamheten
avgår övriga interna poster
Verksamhetens intäkter
Fördelade enligt nedan:
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Not 2 Verksamhetens kostnader
Driftredovisning, verksamheten
Finansförvaltning
avgår finansiella kostnader verksamheten
avgår avskrivningar verksamheten
avgår övriga interna poster

2019
jan-aug

2018
jan-aug

786 452
-458 897
327 555

826 698
-487 280
339 418

9 847
54 009
38 899
150 600
73 342
457
494
-93
327 555

8 722
58 717
39 127
171 802
57 605
0
1 814
1 632
339 418

-2 259 141
-24 153
0
43 012
458 897

-2 224 092
-35 492
0
36 742
486 448

Verksamhetens kostnader
Fördelade enligt nedan:
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Övriga tjänster
Lokal- och markhyror
Bränsle, energi och vatten
Hyra/leasing av anläggningstillgångar
Materialkostnader
Övriga kostnader
Summa externa kostnader
Diff interna konton
Summa verksamhetens kostnader

-1 781 385

-1 736 394

-1 060 727
-85 919
-2 473
-93 394
-181 215
-59 799
-169 486
-8 349
-17 454
-47 345
-55 225
-1 781 385
0
-1 781 385

-1 033 946
-79 410
-3 956
-91 427
-168 223
-68 929
-163 403
-6 421
-18 609
-49 100
-53 801
-1 737 226
832
-1 736 394

Not 3 Avskrivningar
Immateriella tillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0
-24 521
-18 491
0
-43 012

0
-20 569
-16 173
-1
-36 742

1 013 950
-11 426
1 499
1 004 023

988 807
34
-2 911
985 930

298 947
42 854
46 913
56 480
12 519
16 116
473 828

276 877
41 696
38 379
60 264
24 640
3 573
445 429

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Preliminär slutavräkning föregående år
Summa skatteintäkter
Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts.
Prognosen baseras på SKL:s beräkning i augusti.
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Generella statsbidrag
Regleringsbidrag/regleringsavgift
Summa generella statsbidrag och utjämning
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Noter resultaträkningen

2019
jan-aug

2018
jan-aug

68
61
6 152
8 738
15 019

1 247
52
0
6 933
8 232

-602
-3 687
1
-4 288

-371
-2 721
-15
-3 106

-6 152
-6 152
-14 413

0
0
0

2019
jan-aug

2018
jan-dec

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider 10-75 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

1 159 371
-473 484
685 887

1 120 238
-448 963
671 275

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

336 604
-205 401
131 203

326 075
-186 918
139 157

52 659
52 659

132 458
132 458

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

671 275
39 133
0
-24 521
685 887

629 698
73 162
-230
-31 355
671 275

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

139 157
10 529
0
-18 483
131 203

124 470
39 485
-118
-24 680
139 157

Belopp i tkr
Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Orealiserade vinster
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Upplysningar i not om redovisningsprinciper
Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som
tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört
värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget
kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår orealiserade
vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar
årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya
principen.
Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader*
Summa finansiella kostnader
Not 8 Jämförelsestörande poster
Justeringsposter orealiserade vinst
Summa justeringsposter
Balanskravsresultat

Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Anskaffningsvärde
Bokfört värde
Avskrivningstider
Pågående investeringar avskrivs ej
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Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Förändring under året
Redovisat värde vid årets slut
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Kommuninvest
Summa långfristiga fordringar
Värdepapper, andelar m.m.
Aktier Katrineholms Fastighets AB
Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB
Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Aktier KFV marknadsföring AB
Aktier Inera AB
Aktier Katrineholms Tekniska College AB
Aktier SKL Kommentus AB
Aktier Energikontoret i Mälardalen AB
Aktier Sörmlands turismutveckling
Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening
Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Övriga andelar
Andel MOEK
Bostadsrätter
Summa värdepapper, andelar m.m.

2019
jan-aug

2018
jan-dec

132 458
-79 799
52 659

117 070
15 388
132 458

4 300
4 300

4 300
4 300

40 129
4 000
40
30
43
255
2
32
7
6 890
1 818
2
24
6
53 277

40 129
4 000
40
30
43
255
2
32
7
6 890
1 818
2
24
6
53 277

36 100
-963
-8 664
8 500
-227
-2 720
32 027

36 100
-1 444
-7 220
8 500
-340
-2 380
33 216

Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Katrineholm
kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 201506-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 335 266 278 789
kronor och tillgångarna till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 1 798 265 039 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 1 736 747 195 kronor.
Not 11 Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till Citybana*
Årets upplösning Citybanan
Ackumulerad upplösning Citybanan
Bidrag till trafikplats Finntorp**
Årets upplösning Finntorp
Ackumulerad upplösning Finntorp
Summa bidrag till statlig infrastruktur
*Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att medfinansiera Citybanan med
36,1 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år
med början 2013.
**Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att medfinansiera trafikplatsen vid
Finntorp, östra förbifarten med 8,5 miljoner kronor. Bidraget redovisas i
balansräkningen och upplöses på 25 år med början 2011.

46 | Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun

53
Noter balansräkningen

2019
jan-aug

2018
jan-dec

Not 12 Förråd m.m.
Måltidsverksamhetens förråd
Övriga förråd
Tomtmark för försäljning, bostad/industrimark
Summa förråd m.m.

840
11
56 077
56 929

840
11
6 055
6 907

Not 13 Fordringar
Kundfordringar
Fordran mervärdesskatt
Periodisering leverantörsfakturor
Fordran skatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

11 507
80 839
47 089
67 642
67 606
72 651
347 334

25 503
60 309
86 541
47 548
65 433
152 587
437 921

Not 14 Kortfristiga placeringar
Aktie- och räntefonder Nordea
Aktiefonder Nordea
Långa räntor
Summa kortfristiga placeringar

13 029
17 324
29 201
59 554

10 825
15 064
27 512
53 401

Marknadsvärden
Aktie- och räntefonder Nordea
Aktiefonder Nordea
Långa räntor Nordea
Summa marknadsvärde

13 029
17 324
29 201
59 554

10 825
15 064
27 512
53 401

Not 15 Kassa och bank
Handkassor
Plusgiro
Bank
Summa kassa och bank

71
3 891
37 894
41 856

59
219 634
-65 180
154 512

736 196
0
17 000
-8 261
744 935
138

732 567
1 916
17 000
1 713
753 196
138

205 870
-4 722
16 659
4 647
3 480
-2 238
223 697
0

184 543
-6 805
14 769
3 197
4 164
6 002
205 870
40 191

Belopp i tkr

Not 16 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning*
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående eget kapital
Varav fond upprustning samlingslokaler
Upplysningar i not om redovisningsprinciper
Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för som
tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan bokfört
värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget
kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår orealiserade
vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar
årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya
principen.
Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till
resultatutjämningsreserven.
Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Avsatt till pensioner
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper
Avsättningen
Ingående avsättning
Pensionsutbetalning
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning
varav löneskatt
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Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Antal visstidsförordnande
Politiker
Tjänsteman
Överskottsmedel
Aktualiseringsgrad

2019
jan-aug

2018
jan-dec

0
0
0
0,0%

10
3
18 131
97,0%

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

66
-129 504
-104
-26 137
-340 715
-99 505
-35 710
-496 395

216 224
157 790
1 482
26 299
325 566
97 247
49 127
727 360

550 473
-12 860
-5
12 914
-1 556
0
-6 462
542 504
105 919

560 172
-19 294
7 678
7 239
-1 894
-3 429
0
550 472
107 468

2 010 825
6 198
111
2 017 134

1 887 426
6 198
111
1 893 735

1 030 008
207 995
715 470
106 543

1 030 008
207 995
715 470
106 543

37 044
19 667
17 377

37 044
19 667
17 377

Not 18 Avsättning för statlig infrastruktur
Avsättning för Citybana
Redovisat värde vid årets början
varav kortfristig skuld
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts
Förändring av nuvärde
Summa
Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år
betalas i december. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 20132017. Kostnaden per år är; 2013 10%, 2014 15%, 2015 25%, 2016 25%, 2017 25%.
Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017.
Not 19 Kortfristiga skulder
Avr. koncernkonto dotterbolag
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
Summa kortfristiga skulder
Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse
varav löneskatt
Not 21 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser dotterbolag
Borgensförbindelser föreningar
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem
Summa övriga ansvarsförbindelser
Not 22 Leasing
Finansiella leasingavtal över 3 år
Fastigheter
Totala minimileasingavgifter
Nuvärde minimileasingavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat
Maskiner och inventarier
Totala minimileasingavgifter
Nuvärde minimileasingavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
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Noter balansräkningen

2019
jan-aug

2018
jan-dec

0

0

1 067 052

1 067 052

2019
jan-aug

2018
jan-aug

-43 012
0
-43 012

-36 742
0
-36 742

0
17 827
17 827

0
13 940
13 940

0
0
0

0
0
0

Not 26 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Övr. kortfristiga fordringar 1/1
Övr. kortfristiga fordringar 31/8
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar

437 921
347 334
90 586

354 871
332 894
21 977

Not 27 Ökning/minskning av förråd och varulager
Förråd/varulager 1/1
Förråd/varulager 31/8
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager

6 907
56 929
-50 022

8 176
-4 964
13 140

Not 28 Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Skulder 1/1
Skulder 31/8
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder

727 360
496 395
-230 965

524 811
454 022
-70 789

-49 662
79 799

-53 982
-27 651

4 300
4 300
0

4 300
4 300
0

Belopp i tkr
Därav förfall senare än 5 år
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat
Summa leasing

Noter kassaflödesanalys
Belopp i tkr
Not 23 Justering för avskrivningar
Avskrivningar enligt RR
Minus nedskrivningar
Justering för avskrivningar
Not 24 Justering förändring pensionsavsättningar
Årets betalning
Förändring avsättningar
Justering förändring pensionsavsättning
Not 25 Justering förändring Citybanan
Årets betalning
Förändring avsättningar 31/8
Justering förändring Citybanan

Not 29 Investering i materiella anläggningstillgångar
Investeringar
pågående projekt
Not 30 Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar 1/1
Långfristiga fordringar 31/8
Förändring
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Noter sammanställda räkenskaper
Noter resultaträkningen
Belopp i tkr

2019
jan-aug

2018
jan-aug

Not 31 Verksamhetens intäkter
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats
Summa verksamhetens intäkter

327 555
279 576
24 932
81 729
-195 654
518 138

339 418
254 730
22 960
78 918
-200 136
495 890

-1 781 385
-151 309
-21 236
-54 222
195 654
-1 812 498

-1 736 394
-156 140
-17 875
-48 732
200 136
-1 759 005

2019
jan-aug

2018
jan-dec

Not 33 Fastigheter och anläggningar
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Summa fastigheter och anläggningar

685 887
1 650 392
8 739
106 198
2 451 215

671 275
1 541 544
8 667
108 269
2 329 755

Not 34 Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga interimsfordringar

275 923
84 903

27 087
454 179

Summa kortfristiga fordringar

360 826

481 266

Not 35 Specifikation till förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
Årets resultat
Summa utgående eget kapital

928 505
0
41 291
969 796

911 037
1 916
12 554
925 507

223 697
55 050
1 120
16 517
296 384

205 870
0
700
17 663
224 233

Not 37 Långfristiga skulder
Lån
Summa långfristiga skulder

2 265 266
2 265 266

2 122 032
2 122 032

Not 38 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Uppl kostn o förutb int
Summa kortfristiga skulder

57 006
482 577
539 583

230 558
663 439
893 999

Not 32 Verksamhetens kostnader
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats
Summa verksamhetens kostnader

Noter balansräkningen
Belopp i tkr

Under året uppgår orealiserade vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats som
finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har
omräknats enligt den nya principen.
Not 36 Avsättningar till pensioner och liknande
Kommunens avsättning
KVAAB
KFAB
VSR
Summa avsättningar
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Finansiell analys
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden på 35,1 mnkr, föregående år var siffran
+33,4 mnkr tom augusti. Exkluderas de
extraordinära posterna visar koncernen på ett
resultat på +41,3 mnkr, att jämföra med 35,5 mnkr
för samma period föregående år. Katrineholms
Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus
AB, redovisar ett positivt resultat om 44,4 mnkr
(20,0 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB
redovisar ett resultat om 3,2 mnkr (6,7 mnkr).
Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett
positivt resultat om 2,3 mnkr (4,6 mnkr).
Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands
Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent.
Katrineholms kommun redovisar ett negativt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden om -8,3 mnkr. Det motsvarar -0,6 procent
av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till +17,9 mnkr,
det motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter och
statsbidrag, vilket är mindre än Katrineholms
kommuns krav för god ekonomisk hushållning om
en procent. Balanskravsresultatet för perioden
uppgår till -14,4 mnkr och budgeterade resultatet för
2019 är 21,9 mnkr.
2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, och den gör
att nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens
resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster”
redovisas i resultaträkningen. Verksamhetes resultat
uppgår till -19,0 mnkr för perioden och prognosen
till en avvikelse mot budget på +7,6 mnkr.
Katrineholm är en expansiv kommun och står inför
växande investeringsvolymer. Kommunen har goda
förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att
kostnadsutvecklingen dämpas och takten på
investeringarna minskas.
För perioden infrias ett av kommunens tre
finansiella mål, att avskrivningarna inte upptar mer
än tre procent av driftsbudgeten (2,9 procent). För
helåret är dock prognosen att det endast är målet
att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än
skatteintäkterna som ser ut att infrias.
Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader är
relativt hög för perioden men lägre än vid tertialen.
Helårsprognosen visar på en lägre kostnadsökningsnivå beroende på att prognosen omfattar effektiviseringsåtgärder. För perioden utvecklas kommunens
skatteintäkter och utjämningsbidrag i lägre takt än
nettokostnaderna för perioden. Det omvända gäller
för prognosen. Om inte kostnadsutvecklingen
dämpas minskar handlingsberedskapen för

oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i
en växande verksamhet.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är god.
Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelse,
har för perioden minskat något jämfört mot tidigare
år. Det beror på att tillgångarna minskat mer än det
egna kapitalet. Kommunens skuldsättningsgrad för
perioden har samtidigt minskat med sex procentenheter jämfört med helåret 2018. För att minimera
kommunens totala risk är det viktigt att minska
kommunens skuldsättningsgrad som består av
kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner
och statlig infrastruktur. Kommunen har inga
långfristiga skulder.
Kommunkoncernen visar på en relativt hög skuldsättningsgrad och då bolagen står inför stora
investeringar riskerar skuldsättningsgraden att öka.
Finansnettot är negativt på koncernnivå vilket visar
på att investeringarna som görs finansieras via lån.
Koncernens soliditet är dessutom lägre än snittet i
riket vilket ger högre kostnader för räntor och
amorteringar.
Kommunens borgensförbindelser har ökat sedan
årsskiftet. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag.
Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga.
Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar
ändå kommunens totala riskexponering.
Kommunens kostnader för pensioner och
pensionsskuld behöver minska för att de totala
förpliktelserna fortsättningsvis ska avta.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en
ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål
anges i budget och stämmas av i delårsrapport och
årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella
mål som fastställts av kommunfullmäktige i
budgeten samt utfallet för de senaste två åren.
aug
2019

prognos
2019

2018

2017

-0,6

0,8

0,1

1,6

Nettodriftskostnaderna ska
inte öka snabbare än
skatteintäkterna (kvot)

1,4

0,8

1,5

1,2

Avskrivningar ska under
planperioden inte uppta
mer än tre procent av
driftbudgeten (%)

2,9

3,1

2,6

2,8

Finansiella mål
Resultatet ska uppgå till
minst en procent av
skatteintäkterna (%)

Kommunen uppfyller ett av de tre finansiella målen
för perioden. För helåret prognostiseras att ett
annat av de finansiella målen kommer att uppnås.
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Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med
4,4 procent, att jämföra med skatteintäkter och
utjämning som ökat med 3,2 procent. Det innebär
att det andra finansiella målet inte uppnås för
perioden. På helårsbasis förväntas målet att nås då
nettodriftskostnaderna förväntas att uppgå till
3,2 procent jämfört med skatteintäkterna om
3,9 procent. För att uppnå målet krävs en minskning
av kostnadsökningen under resterande år och
förutsätter att planerade åtgärder ger effekt.
Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,9 procent
av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 procent. På helårsbasis prognostiseras målet att uppgå
till 3,1 procent. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete för
att dämpa kostnaderna, som påverkar driftsutrymmet, krävs för att målet ska nås kommande år.
Kommunen behöver arbeta mer långsiktigt för att
nå de finansiella målen och skapa goda förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Resultatanalys
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden på 35,1 mnkr, föregående år var siffran
+33,4 mnkr till och med augusti. Exkluderas de
extraordinära posterna visar koncernen på ett
resultat på +41,3 mnkr, att jämföra med 35,5 mnkr
för samma period föregående år.
Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms
Industrihus AB, redovisar ett positivt resultat om
44,4 mnkr (20,0 mnkr). Katrineholms Vatten och
Avfall AB redovisar ett resultat om 3,2 mnkr
(6,7 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett positivt resultat om 2,3 mnkr (4,6 mnkr).
Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands
Räddningstjänst uppgår till 82,4 procent.
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Resultatutveckling före extraordinära
poster, koncernen

Mnkr

50,0

49,6
40,5

44,1

41,3

35,0
12,6

20,0
5,0
-10,0

2015

2016

2017

2018

2019-08

Resultat

Kommunen redovisar ett negativt resultat för
perioden om -8,3 mnkr. Det prognostiserade
resultatet för helåret uppgår till +17,8 mnkr att
jämföra med budgeten på +21,9 mnkr.
Resultatutveckling före extraordinära
poster, kommunen
50,0
Mnkr

Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår
till -8,3 mnkr, vilket motsvarar -0,6 procent av skatteintäkterna. Resultatet för helårsprognosen uppgår
till 17,8 mnkr och 0,8 procent av skatteintäkterna.
Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till
minst en procent av skatteintäkterna uppnås
således varken i utfallet eller i prognosen.
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2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, och den gör
att nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens
resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster”
redovisas i resultaträkningen. Verksamhetens
resultat visar en sammanställning av nämndernas
resultat, avskrivningar och skatteintäkter exklusive
finansiella poster. Verksamhetens resultat uppgår till
-19,0 mnkr för perioden och +7,6 mnkr i helårsprognos. Detta visar på att det är den löpande
verksamheten som underskottet finns, men också
att åtgärder planeras och förväntas ge effekt.
Utfallet per 31 augusti kan ses som en ögonblicksbild av verksamheten. Även resultatet visar på en
avvikelse per 31 augusti, kan det ändå finnas skäl till
att prognosen vid årets slut ligger inom den
budgeterade ramen. Det kan till exempel handla om
säsongsvariationer, kostnader/intäkter som saknas i
utfallet, eller kostnader för helår som inte periodiserats. Periodisering av resultat och budget är ett
förbättringsområde som kontinuerligt arbetas med
och kommer att vara ett fokusområde 2020.
Resultatet från 2018 på 1,7 mnkr och resultatet till
och med augusti visar vikten av att de åtgärdsplaner,
som tagits fram för nämnderna efter kommunstyrelsens uppmaning om ekonomi i balans
(KS 2019-03-27 § 55), får effekt för ett resultat i
balans som ökar förutsättningarna för att möta
utmaningarna i framtiden.
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För finansieringsverksamheten är resultatet till och
med augusti en positiv avvikelse mot budget på
+10,6 mnkr, prognosen visar på en positiv avvikelse
mot budget på +11,7 mnkr. Av detta står skatter och
generella statsbidrag för +12,5 mnkr. I budgeten
ligger 23,1 mnkr som avser två generella statsbidrag
på raden Verksamhetens intäkter i resultaträkningen. I prognos och utfall ligger dessa på raden
generella statsbidrag och utjämning, vilket förklarar
den stora avvikelsen för helårsprognos, på raden för
”Generella statsbidrag och utjämning”.
Pensionskostnaderna och semesterlöneskulden
beräknas uppta mer utrymme än budgeterat och
prognosen visar en negativ avvikelse på -7,0 mnkr.
Prognosen för övriga finansiella poster är positiv,
totalt +6,2 mnkr och avser poster som återbetalning
av eget kapital för upplösning av Regionförbundet,
justering kollektivtrafikkostnader, för låg budget för
kostnad för Citybanan och högre intäkt än budget
för borgen.
Tabellen nedan visar en sammanställning av de
förändringar som skett mellan 2018 och 2019.
Jämfört med 2018 har kommunen haft högre
redovisade nettokostnader. Samtidigt har
skatteintäkter och statsbidrag ökat, men inte i
samma utsträckning som kostnaderna, vilket har
bidragit till ett försämrat resultat jämfört med
samma period 2018. För att klara resultatmålet om
att resultatet ska uppnå minst en procent av skatter
och bidrag i framtiden krävs det att nämnderna
lyckas med sina åtgärder.
Resultatutredning,
mnkr
Resultat föregående år
Nettokostnadsförändring

aug
2019
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Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0
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Resultat

Finansnetto
Finansnettot består av finansiella intäkter minus
finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är
viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till
den löpande verksamheten.
Finansnetto, kommunen
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Kommunens finansnetto för perioden uppgår till
10,7 mnkr. Helårsprognosen för finansnettot uppgår
till 10,2 mnkr, vilket är 0,5 mnkr högre än 2018 års
utfall om 9,7 mnkr. Med undantag för 2016 års
negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell
kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader,
har kommunen uppvisat ett positivt finansnetto
sedan 2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto
ökar kommunens möjligheter att betala
investeringar med egna medel och minskar behov
av upplåning.
Finansnetto, kommunkoncernen
0,0

-20,0
Mnkr

Nämndernas budgetavvikelse till och med augusti
uppgår till -25,9 mnkr. Den prognostiserade
avvikelsen på helårsbasis uppgår till en negativ
avvikelse mot budget på -15,8 mnkr. Socialförvaltningen lämnar en prognos på en negativ avvikelse
mot budget på -34,8 mnkr och vård- och omsorgsförvaltningen lämnar en prognos på -3,5 mnkr,
övriga nämnder visar prognoser på positiva
avvikelser mot budet. Prognoserna omfattar
åtgärdsplaner för samtliga nämnder som utgår från
kommunstyrelsen i mars då samtliga nämnder
uppmanades att vidta åtgärder för ekonomi i balans.
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När det gäller kommunkoncernens finansnetto så
visar den en annan bild. Finansnettot har under de
senaste åren varit negativ och uppgick till perioden
till -20,5 mnkr. Detta visar på att de investeringar
som görs på bolagen finaniseras genom lån.

Jämförelsestörande poster
Nytt för 2019 är att orealiserade vinster och förluster
för kommunens placerade medel ska tas upp som
finansiella intäkter i resultaträkningen. Dessa skall
undantas vid beräkningen av årets
balanskravsresultat, vilket är gjort för resultatet
2019.
Kassalikviditet
Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt.
Likvida medel binds i betalningssystemet och
behövs för att utjämna tidsskillnader mellan in och
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utbetalningar. Likviditet kan också ge säkerhet vid
oväntade händelser.

och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än
nettokostnaderna.

För augusti 2019 uppgår de likvida medlen i
Katrineholms kommun till 41,9 mnkr, för 2018 var
periodens likvida medel 154,5 mnkr. Samtidigt har
de kortfristiga skulderna minskat vilket kan förklara
skillnaderna mellan åren. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är att betrakta som fortsatt god.

Helårsprognosen uppgår till 99,7 procent, vilket är
1,6 procentenheter lägre än det redovisade utfallet
för perioden och kan förklaras av att det i
prognossiffrorna ligger ekonomiska åtgärder, som
ska bidrag till kostnadsminskningar. Prognosen
ligger dock över de 98,0 procenten som
rekommenderas.

Koncernkontot (Kommun, KFAB o KIAB) får en avgift
för varje dag som checkkontot uppvisar ett överskott, därför lönar det sig att nyttja checkkrediten.
Bolagen använder idag checkkrediten i avvaktan på
nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens
totala beviljade checkkredit uppgick till 250 mnkr.
Vid 2018 års utgång hade bolagen nyttjat 215,3 mnkr
av den totala beviljade checkkrediten på 250,0 mnkr.
Kommunen redovisade ett positivt saldo på
152,2 mnkr för checkkontot. Den totala utnyttjade
checkkrediten till och med 2019-08-31 uppgick till
-27,2 mnkr.
Kommunkoncernens likvida medel har minskat med
109,2 mnkr och förklaras av kommunens
förändringar.

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till
327,5 mnkr, vilket är 11,9 mnkr lägre än samma
period 2018. Det är posten bidrag som står för den
största minskningen. Intäkterna består i huvudsak
av bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och
avgifter.
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till -1
781 mnkr, vilket är en ökning om 45,0 mnkr jämfört
med samma period föregående år. Kostnaderna
består till största delen av personalkostnader, köp
av verksamhet, lokalkostnader och hyror.
Förändringen mellan åren motsvarar en
kostnadsökning om 2,6 procent och består i
huvudsak av högre personalkostnader.

Nettokostnadsandel
Genom att mäta hur stor del av skatteintäkter och
utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande
kostnaderna exklusive avskrivningar ges en bild av
kommunens ekonomiska utveckling. Generellt bör
inte nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent
för att kommunen ska ha god kostnadskontroll och
skapa handlingsutrymme för oförutsedda
kostnader, pensionsåtaganden, reinvesteringar av
anläggningstillgångar och räntekostnader.
För perioden uppgår nettokostnadsandelen till
101,3 procent exklusive jämförelsestörande poster,
vilket är 1,1 procentenheter högre än samma period
2018. Det innebär att kommunens skatteintäkter
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag
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Prognos

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt
nettokostnader
Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är
kommunens största inkomstkälla. För perioden
svarar de för 81,2 procent av kommunens samtliga
driftsintäkter. För helåret 2018 var utfallet
78,7 procent. Mellan 2018 och 2019 har skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökat med
46,5 mnkr, för perioden. Som framgår av nedanstående diagram motsvarar det en ökning om
3,2 procent. Helårsprognosen är satt till en ökning
på 3,9 procent.
Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till
4,4 procent och är högre än utvecklingen av skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är
framförallt verksamhetskostnader som löner och
sociala avgifter som bidragit till ökningen mellan
åren. På helåret är prognosen att nettokostnadsökningen ska ha minskat till 3,2 procent, dvs lägre än
skatteintäktsutvecklingen.
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Skatteintäkter och nettokostnader
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Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än
skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella
mål och en förutsättning för att kommunen ska
kunna ha en fortsatt god ekonomisk utveckling.
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Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv och
påverkar framtida skatteunderlag. Det påverkar
samtidigt volymutvecklingen inom verksamheterna.
För att Katrineholm ska kunna växa och vara en
expansiv kommun även fortsättningsvis krävs att
volymutvecklingen inte påverkar kommunens
resultat negativt i form av en allt högre
kostnadsutveckling.

Nettoinvesteringar och avskrivningar
Nettoinvesteringar och avskrivningar avser
kostnader för investeringar, exklusive exploateringar. I november antog kommunfullmäktige en
budget på 88,0 mnkr avseende investeringar 2019.
Efter bokslutet 2018 har ombudgeteringar från
föregående år för ej färdigställda eller ej påbörjade
investeringar tillkommit med 55,8 mnkr. Den
sammanlagda investeringsbudgeten uppgår därmed
till 143,8 mnkr 2019. Till och med augusti 2019
uppgår investeringskostnaden till 70,9 mnkr vilket
motsvarar 49 procent av helårsbudgeten. Tidigare år
har procentsatsen varit betydligt lägre vilket bland
annat beror på att budgetnivån är lägre 2019.
Att andelen varit låg har också förklarats med att
nämnderna inte har påbörjat sina investeringar, att
investeringskostnader inte aktiverats ännu eller att
investeringar löper över olika år varför kostnaden
uppstår vid ett senare tillfälle. Att budgeten följer
utfallet bättre för i år är positivt då investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i
investerings- respektive driftbudgeten. En del av
kommunens investeringar löper över flera år, varför
återstående investeringsbudget för dessa överförs
till kommande år vid bokslutet.
Avskrivningarna uppgår till 43,0 mnkr för perioden
vilket är en ökning i jämförelse mot samma period
föregående år med 6,3 mnkr.

Långsiktig kapacitet
Den finansiella kapacitet på lång sikt kan handla om
faktorer som tillräcklig betalningsberedkap, ökat
eget kapital i förhållande till kommunens totala
tillgångar samt en rimlig skuldsättningsgrad.

Räntebärande tillgångar och skulder
Kommunens räntebärande tillgångar och skulder
består av det bokförda värdet av kortfristiga
placeringar och kortfristiga skulder.

Sammansättningen visar kommunens exponering
mot räntemarknaden.
Räntebärande tillgångar och skulder
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finansiera befintlig verksamhet och kommande
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De räntebärande tillgångarna uppgick till 505,7 mnkr
för perioden, vilket motsvarar en minskning på
145,1 mnkr jämfört med december 2018. De
räntebärande tillgångarna består i huvudsak av
fordringar, vilket är den post som tillsammans med
kassa, bank som har förändrats mest sedan årsskiftet. De kortfristiga skulderna har minskat med
231,0 från 727,4 mnkr 2018 till 496,4 mnkr för
perioden. Det är främst kortfristiga skulder till
kreditinstitut (bland annat har checkkrediten
minskat på grund av bankbyte vid årsskiftet
2018/2019) och kunder, leverantörsskulder och
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som
har som minskat.
Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden
som andel av totalt eget kapital, avsättningar och
skulder uppgår till 43,2 procent. Kommunens
tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel
av de totala tillgångarna uppgår till 38,6 procent.
Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk,
varför kommunens skuldexponering mot räntemarknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor.

Tillgångar
De totala tillgångarna har minskat med 221,4 mnkr
sedan årsskiftet och uppgår till 1 465,1 mnkr. De
största förändringarna avser kassa/bank, fordringar
och pågående investeringar. De finansiella
anläggningstillgångarna är oförändrade. Bidrag till
statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och
uppgick till 32,0 mnkr. Bidragen består i huvudsak av
bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp.
Kommunfullmäktige fattade beslut om att
medfinansiera dessa 2009. Bidragen till statlig
infrastruktur har minskat med 1,2 mnkr och utgörs
framförallt av ackumulerad upplösning av
Citybanan.
Kommunkoncernens tillgångar har minskat med
94,7 mnkr sedan årsskiftet och beror på
kommunens minskning. Bolagens tillgångar har
ökat.
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Skulder
Kommunen har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna har minskat med 231,0 mnkr i
jämförelse mot bokslut 2018 och uppgår till
496,4 mnkr. Differensen består till största del av
lägre skulder till kreditinstitut (bland annat på grund
av att checkkrediten ökade på grund av bankbyte vid
årsskiftet 2017/2018) och kunder och leverantörsskulder.
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till
2 265 mnkr för perioden. Detta är en ökning med
143 mnkr i jämförelse mot årsskiftet. De kortfristiga
skulderna har minskat med 354 mnkr.

Avsättningar
De totala avsättningarna för kommunen har ökat
med 17,8 mnkr sedan årsskiftet och uppgår i augusti
till 223,7 mnkr. Dessa består av avsättningar till
pensioner eller motsvarande och avsättningar till
infrastruktur. Avsättningar till infrastruktur har
betalats av enligt plan och den sista betalningen
skedde 2017. Kommunen har därför ingen
kvarstående fordran. Ökningen under 2018 består
bland annat av nyintjänad pension och
uppräkningen av ränte- och basbeloppet.
Avsättningarna för kommunkoncernen har ökat med
72,2 mnkr sedan årsskiftet.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala
tillgångarna som är finansierade med eget kapital,
det vill säga inte finansierade genom lån. Soliditeten
mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala
tillgångarna och uttrycker den finansiella styrkan på
lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för
räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas
förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det
egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma
takt.

innebär att tillgångarna har minskat i lägre takt än
det egna kapitalet. Inklusive ansvarsförbindelsen för
pensioner har soliditeten ökat med 1,9 procentenheter, från 11,9 procent till 13,8 procent. En
positiv soliditet skapar goda förutsättningar för
kommunen att fortsätta utvecklas.
Soliditet, kommunkoncernen
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Lån, räntor och amorteringar
Katrineholms kommun amorterade under 2013 av
samtliga egna långfristiga skulder som en följd av att
de kommunala bolagen Katrineholms Fastighets AB
och Katrineholms Vatten och Avfall AB återbetalade
sina lån till kommunen. Kommunen har sedan dess
arbetat för att bibehålla en låg skuldsättningsgrad.

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka
och används för att beskriva relationen mellan
skulder och eget kapital. Det visar i vilken
utsträckning kommunen finansierat sina tillgångar
med främmande kapital. Låga värden indikerar god
finansiell styrka.
Kommunen, skuldsättningsgrad (%)
Avsättningar till pensioner
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Riket kommun, exkl. ansvarsförb.

Kommunens soliditet exkl ansvarsförbindelser har
ökat med 6,1 procentenheter, från 44,7 procent till
50,8 procent jämfört med årsskiftet 2018. Det
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Kommunkoncernens soliditet exkl ansvarsförbindelser har också ökat, men inte lika mycket
som i kommunen, ökningen är 1,6 procentenheter.
Detta tyder på att bolagen tillsammans har en
negativ utveckling av soliditeten vilket i sin tur tyder
på ökade kostnader för räntor och amorteringar i
bolagen. Dessutom ligger kommunkoncernens
soliditet under snittet i riket.

Avsättningar till statlig infrastruktur
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Kommunens skuldsättningsgrad har minskat med
sex procentenheter jämfört med 2018. Det beror på
att de kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital,
avsättningar och skulder har minskar. Den lägre
skuldsättningsgraden är en positiv utveckling som
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visar att kommunen i högre utsträckning finansierar
sina tillgångar med eget kapital.

Kommunkoncernen,
skuldsättningsgrad (%)
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Skuldsättningsgraden på koncernnivå visar en
annan bild än på kommunen. Detta beror
framförallt på de långfristiga skulderna som uppgår
till 56 procent av det egna kapitalet för perioden. Då
fler investeringar, framförallt på fastighetssidan, är
planerade riskerar skuldsättningsgraden att öka
ytterligare åren framöver då fler långfristiga lån
kommer att behöva tas. Kommunkoncernens
skuldsättningsgrad har minskat med två
procentenheter sedan årsskiftet 2018.

Placeringar
Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen
genererade, i enlighet med kommunens
finanspolicy.
Enligt den för året nya redovisningslagen (Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning) så bokas placeringarna till verkliga
värdet. Värdet på placeringen är 59,5 mnkr för
perioden.

I enlighet med den kommunala redovisningslagen
redovisar kommunen pensionsförpliktelserna enligt
den så kallade blandmodellen. Detta innebär att de
pensionsförpliktelser som är intjänade efter år 1998
redovisas i balansräkningen medan pensioner
intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Årets
kostnader för pensioner består av utbetalningar till
dagens pensionärer samt avsättningar för de som
arbetar i kommunen idag.

Avsättningar i BR (inkl. särskild
löneskatt) som inte tagits upp bland
avsättningarna
Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel
Återlånade medel

Den del av pensionen som avsätts i balansräkningen
(pensioner intjänade efter 1998) har ökat med
18 mnkr. Orsaken är förtida uttag, fler anställda och
högre lönenivåer. Hela den avgiftsbaserade delen av
avtalspensionen disponeras av den anställde för
eget val av förvaltare, och kostnaden bokförs
löpande. Den individuella delen utbetalas en gång
per år (mars efter intjänandeåret) och intjänandet
under året finns med som en kortfristig skuld vid
bokslutet. Den avsättning som finns upptagen i
balansräkningen avser pensioner på löner över
7,5 basbelopp samt pensionsåtaganden för
förtroendevalda.
Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala
pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel,
angivna till marknadsvärde. Om kommunen inte har
några förvaltade pensionsmedel i form av penningplaceringar betyder det att kommunen återlånar
sina pensionsmedel. Kommunen har alltså möjlighet
att använda medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar till utgifter som uppkommer i verksamheten. Katrineholms kommun har inte några
finansiella placeringar avseende pensionsmedel.

Borgensåtagande

Pensioner och pensionsskulden

aug
Pensioner och pensionsskuld, mnkr 2019
Ansvarsförbindelse (inkl. särskild
löneskatt) som inte tagits upp bland
543
avsättningarna

Årets kostnader för utbetalningar för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs
löpande och belastar årligen resultatet. Den totala
ansvarsförbindelsen har minskat med 7 mnkr 2018,
en följd av tidigare inlösen av pensionsåtagande.

2018

2017

550

560

224

206

185

0

0

0

766

756

745

Kommunens borgensåtaganden ska ligga inom den
kommunala kompetensen. De ändamål som
åtagandet gynnar ska sammanfalla med
kommunens egna syften och intressen. Borgen
lämnas endast om åtagandet är en absolut
nödvändighet för genomförandet av projekt eller
verksamhet som kommunen värderar som
angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas till
förmån för föreningar och organisationer som
uppför anläggningar och tillämpas restriktivt. Beslut
att ingå borgen föregås av en noggrann bedömning
av den risk som borgensåtagandet medför.
Borgensförbindelserna är 2 017,1 mnkr vid bokslutstillfället. Det är en ökning på 123,4 mnkr jämfört
med årsskiftet 2018 då borgensförbindelsen var
1 893,7 mnkr. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag.
Riskerna i dessa förbindelser bedöms vara låga.
Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar
ändå kommunens totala riskexponering.
Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms
Industrihus AB, har nyttjat 1 430,8 mnkr av den
totala beviljade borgensramen om 2 050 mnkr.
Katrineholms Vatten och Avfall AB nyttjat 580 mnkr
av den totala beviljade borgensramen på 584 mnkr.
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Från och med 2010 infördes en borgensavgift,
0,3 procent, för kommunens bolag. Denna avgiftsberäkning är under utredning och dialog förs med
bolagen. Internprissättningen av ett lån samt
beräkningar av borgensavgift ska ske på marknadsmässiga grunder och är reglerat utifrån EUlagstiftningen avseende statstöd samt Skatteverkets
regler för internprissättning. För att få en objektiv
bedömning av kommande års borgensavgift har en
extern part genomfört beräkningarna, utifrån en
allmänt accepterad metod.
Borgensåtagande
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Avsatta medel

RUR

Belopp
17

Integrationsfonden, justerat belopp

48,4

beslut i budget 2019

12,5

varav utbetalt tom 2019-08
Tillväxtfrämjande medel
beslut i tidigare års budget (ej nyttjat)
TOTALT
Kvar att besluta om

0,9
35,3
9,1
100,7
80,0

De avsatta medlen uppgår till 108,3 mnkr i augusti
men då en felbokning gjorts mellan skatter och
statbidrag och integrationsfonden har justering
gjorts i tabellen ovan och det verkliga resultatet
uppgår till 100,7 mnkr. Justering av bokföringen är
gjord i september. Då det i kommunens
övergripande plan med budget 2019 tagits beslut
om att använda 12,5 mnkr av integrationsfonden
och då det tidigare finns beslut om att använda
9,1 mnkr av de tillväxtfrämjande medlen återstår
80,0 mnkr att besluta om.
Kommuner har möjlighet att avsätta medel inom det
egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR).
Även om lagen gäller från och med 2013, kan
resultaten för 2010–2012 reserveras retroaktivt.
Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj
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I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att
inrätta en integrationsfond. En del av den
schablonersättning som årligen tilldelas kommunen
från Migrationsverket avsätts till fonden för att
kunna användas till specifika projekt. Medlen i
integrationsfonden ska användas för utvecklande
insatser för förbättrad integration. Såväl berörda
nämnder som kommunstyrelsen kan initiera
integrationsprojekt. Kommunstyrelsen fattar beslut
om beviljande av medel ur integrationsfonden.
I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011,
2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt
medel av resultatet för särskilda framtida satsningar
avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt.
Under 2018 användes endast 42 tkr av de tillväxtfrämjande medlen och inget är använt 2019. Det
finns beslut från tidigare år att använda 9,1 mnkr.
Dessa medel kommer troligtvis inte att nyttjas.

Balanskravsutredning

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel;
resultatutjämningsreserv (RUR), medel i
integrationsfond samt medel från tidigare års
resultat som öronmärkts för framtida särskilda
satsningar, så kallade tillväxtfrämjande medel.
Avsatta medel 2019-08-31, mnkr

2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR
om 17 mnkr.

Det statliga balanskravet, som finns i kommunallagen och infördes vid millennieskiftet, innebär att
enskilda kommuner inte får besluta om en budget
där kostnaderna överstiger intäkterna. Om
resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras
med överskott inom tre år. Nollresultat är det lägsta
godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt
räcker inte ett nollresultat för att bevara den
långsiktiga kapaciteten. För att utveckla kapaciteten
på lång sikt ska intäkterna överstiga kostnaderna.
aug 2019

Prognos
2019

-8,3

17,8

0,0

0,0

-6,2

0,0

-14,4

17,8

Reservering av medel till RUR

0,0

0,0

Användning av medel från RUR

0,0

0,0

-14,4*

17,8

Balanskravsutredning, mnkr
Årets resultat
Reavinst/reaförlust vid försäljning
Orealiserad vinst/förlust i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
*slutsumman påverkas av avrundning

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, och detta har
bland annat inneburit att kommunen from 2019 ska
boka upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper vilket påverkar resultatet, i detta fall positivt.
Vid balanskravsutredningen tas denna post bort
vilket gör att kommunens balanskravsresultat
hamnar på -14,4 mnkr. Prognosen visar dock på ett
positivt balanskravsresultat på +17,8 mnkr.
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Redovisningsprinciper
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som
anges i kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis enligt rekommendationer
och uttalanden från rådet för kommunal redovisning
(RKR) med undantag för leasingavtal.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Kommunen följer RKR:s rekommendation nr. 18:1
avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form
av bidrag från stat och landsting bokförs som
förutbetalda intäkter och intäktsförs i enlighet med
matchnings-principen successivt i takt med att
motsvarande kostnader bokförs.
Skatteintäkter
Katrineholms kommun följer RKR:s rekommendation nr 4:2 som anger att det är SKL:s decemberprognos som ska användas i beräkningen av den
preliminära slutavräkningen.
Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med
en varaktighet på minst fem år och med ett anskaffningsvärde om minst ½ prisbasbelopp.
2014 inleddes arbetet med att dela nya investeringar
i komponenter för byggnader och tekniska anläggningar. Komponenterna redovisas som separata
enheter med separata avskrivningstider. Tidigare
aktiverade investeringar är inte delade i komponenter. Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för
planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika
med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag.

Avskrivningar och kapitalkostnader
Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Tillgången skrivs av
linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte
att återspegla resursförbrukningen. RKR:s
föreslagna avskrivningsintervall har använts som
vägledning med följande undantag; viss del av
markanläggning och järnvägsspår inom Logistikcentrum, 75 år. Linjär avskrivning innebär att
tillgången skrivs av med belopp som är lika stora
under objektets beräknade ekonomiska livslängd
(nominell metod).
Finansiella tillgångar
Kommunen följer RKR:s rekommendation nr 7
avseende värdering av finansiella tillgångar.
Kommunens finansiella tillgångar är värderade till
verkligt värde.
Lånekostnader
Kommunen använder sig av huvudregeln, det vill
säga att lånekostnader ska belasta resultatet då de
uppkommer.

Exploateringsverksamhet
Med exploatering avses att iordningställa råmark för
att industri- och bostadsområden som kommunen
inom de närmaste åren beräknar att sälja.
Exploatering av industri- och bostadsområden
redovisas som omsättningstillgångar av mark för
bostäder och industri.
Försäljningsintäkt redovisas mot resultaträkningen
tillsammans med matchande kostnader för såld
mark när äganderätten övergår till köparen.
Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas
som anläggningstillgång.

Pensioner
Pensionsskulden har beräknats av Skandia och
redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket
innebär att skulden t.o.m. 2019-08-31 redovisas
inom linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt.
Intjänade pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt
avtalspensioner redovisas som skuld i
balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl.
löneskatt redovisas under kort-fristiga skulder.
Leasingavtal
Alla leasingavtal bokförs mot resultaträkningen.
Semesterlöneskuld
I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferielöneskuld. Skulden är uppbokad för
innevarande och föregående år samt för
okompenserad övertid.
Kommunen tillämpar inte samma princip angående
semesterlöneskuld i delårsbokslutet som i bokslutet
pga svårigheter att ta ut rättvisande siffror från
lönesystemet. Vid delåret används en prognos på
kostnaden för hela året som periodiseras med 2/3.

Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts genom procentuella
personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett.
Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt
interndebiterats förvaltningarna med följande
procentpåslag:
Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde

39,17

Anställda på timlön

39,17

Pan-avtalet (personliga assistenter)

39,17

Uppdragstagare

31,42

Beredskapsarbete

39,17

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att
ge en samlad helhetsbild av kommunens
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ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk
form verk-samheten bedrivs. I den sammanställda
redovisningen ingår bolag med ett kommunalt
ägande om minst 20 procent eller bolag där ägandet
är mindre men där omsättningen i bolaget är högre
än 2 procent av kommunens skatteintäkter.
I den sammanställda redovisningen ingår två bolag
som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun;
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholm Vatten
och Avfall AB. Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund.
Följande bolag har uteslutits på grund av lågt
ägande eller omsättning understigande 2 procent av
skatteintäkterna: Katrineholms Entreprenörcentrum
AB, KFV Marknadsföring AB och Katrineholms
Tekniska College.
Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Med
förvärvsmetoden avses att anskaffningsvärdet för
bolagens andelar har avräknats mot förvärvat eget
kapital. Proportionell konsolidering innebär att
endast ägda andelar av bolagens resultat- och
balansräkningar tas in i den sammanställda
redovisningen. I den sammanställda redovisningens
egna kapital ingår, förutom kommunens, endast den
del av bolagens egna kapital som intjänats efter
förvärvet.
I enlighet med RKR:s rekommendation nr 8 delas
obeskattade reserver upp i avsättningar med 28
procent och eget kapital 72 procent.
Då den sammanställda redovisningen endast ska
visa koncernens förhållande mot omvärlden har
interna mellanhavanden inom koncernen
eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har
tillämpats.
Den sammanställda redovisningen är grundad på
delårsredovisningar vilka inte har varit definitivt fastställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser
av mindre omfattning kan därför förekomma
jämfört med de definitiva delårsredovisningarna i
bolagen.
För i den sammanställda redovisningens ingående
bolag gäller bokföringslagen.
I kommunen har redovisningen skett enligt den
kommunala redovisningslagen. Redovisningsprinciperna kan därför skilja något mellan de
ingående enheterna. Det rör sig dock om i sammanhanget marginella skillnader som inte i någon
väsentlig grad påverkar koncernens resultat och
ekonomiska ställning. Där så har varit möjligt har
kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.
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Kommunen har beräknat förändringen av pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen varvid
skuldökningen belastat resultaträkningen samt
bokförts som långfristig skuld i balansräkningen. Se
även redovisningsprinciper för Katrineholms
kommun.

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggningskapital är tillsammans med långfristiga skulder vad
som finansierar ett företags anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller
förbrukningen av en anläggningstillgång.
Balansräkning
Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder
och eget kapital.
Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och
skulder. Egna kapitalet består av ingående eget
kapital samt årets vinst/förlust.
Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-,
investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit
till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.
Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet.
Kapitalkostnader
Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den
löpande verksamheten och som förfaller till
betalning inom ett år.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala
skulder i rätt tid).
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning överstigande ett
år.
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Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag m.m. Under denna rubrik ingår
inte rena försäljningar av anläggningstillgångar.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida
medel i procent av externa utgifter (likviditet).
Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång och
som avses att säljas.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Resultaträkning
Översiktlig sammanställning av årets
driftverksamhet och hur den påverkat det egna
kapitalet.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet
Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, d.v.s.
graden av egna finansierade tillgångar.
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Särskilda uppdrag
I tabellen redovisas aktuell status för de uppdrag
som kommunfullmäktige beslutade om i samband
med övergripande plan med budget 2019-2021.
I redovisningen används dessa symboler:

Genomfört
Pågår

Uppdrag
Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga etjänster
Sex fullvärdiga E-tjänster har skapats under första halvåret, en struktur för att öka takten och nå
målet implementerades i juni. Kartläggning pågår inom flera verksamheter för att tydliggöra vilka
processer som kan effektiviseras genom digitalisering och e-tjänster. Det gäller exempelvis bygglov,
ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.
Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd
Olika aktiviteter inom uppdraget är i olika fas gällande planering och genomförande. En kortare
vårdutbildning för försörjningsstödstagare med sommarvikariat inom vården som målsättning har
genomförts. Av 16 deltagare, åtta kvinnor och åtta män, fick sex personer anställning under
sommaren, fem kvinnor och en man. En kort lokalvårdsutbildning är också genomförd med 14
deltagare, fem kvinnor och nio män, dock fick endast en person fick anställning efter utbildningens
avslut. Resultaten har analyserats och erfarenheterna används i utformningen av andra insatser. Ett
förstärkt samarbete inom Viadidakt är under uppbyggnad för att utveckla metoder för arbetet med
personer som behöver språkträning men inte klarar av studier inom svenska för invandrare. Den
samverkansplattform som har byggts upp mellan Viadidakt, Socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen är betydelsefull för förutsättningarna att uppnå resultat. En processförändring
infördes i mars så att den som ansöker om försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach
inom en vecka. Syftet är att få in ett arbetsmarknadsperspektiv direkt med fokus på att komma
vidare till egen försörjning. Arbetssättet kommer att följas upp och utvärderas under hösten.
Ta fram förslag på hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller
kan minskas
Rapport till kommunstyrelsen 24 april, KS 2019:157. Implementering pågår. Ytterligare steg för att
minimera interndebitering ska redovisas inför budgetarbetet 2021.
Förändrad organisation för överförmyndaren
I enlighet med uppdrag redovisas en delrapport till kommunstyrelsen i september 2019.
Revidera rutiner för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende
föreningsstöd och evenemangsbidrag
Arbetet med revidering av rutinerna för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen har
påbörjats och redovisas i årsredovisningen.
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Bilagor
Bilaga 1: Uppföljning av handlingsplan
jämställdhet
Under första delen av 2019 har flertalet aktiviteter
och insatser inom ramen för kommunens
jämställdhetsarbete genomförts. Det omtag som
kommunen tagit kring jämställdhet genomsyrar
uppföljningen. Det finns fortfarande utvecklingsområden men arbetet gör hela tiden framsteg.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare
när det gäller jämställdhetsintegreringen av
styrningen
Ansvarig: Samtliga nämnder
Väsentliga händelser: Under våren genomfördes
en ny utbildning i Trappan-metoden, som syftar till
att arbetet med genusmedveten styrning ska bli
långsiktigt hållbart samt ge ökad kunskap om
jämställdhet och jämställdhetsintegrering i stort.
Utbildningen riktade sig denna gång främst till
processledare, kommunikatörer samt chefer och det
var en bra spridning över alla förvaltningar. Med
hjälp av RFSL anordnades en ny HBTQ-utbildning.
Målgruppen var i första hand kommunanställda som
inte var med i den förra omgången samt
nyanställda.
Genom bildningsförvaltningens kvalitetssystem,
incidentrapportsystem, och genom utvärderingarna
i likabehandlingsplanen synliggörs kunskapsluckor
vilket leder till åtgärder för förbättring.
Inom Kulturnämnden har ett flertal aktiviteter som
fokuserat specifikt på att utmana stereotyper
genomförts, däribland konstutställning med Stina
Wollter, internationella kvinnodagen med tema
”kropp”, samt medverkan i ”Hela orten rullar” och
”tjej-skate”. Utöver detta har kulturförvaltningen
under året avsatt tid på varje förvaltningsmöte för
vidareutbildning och frågor rörande jämställdhet.
Service- och teknikförvaltningen använder sig av
Lustlistan och kompetensbaserad rekrytering för att
undvika stereotypa föreställningar om kön vid
rekrytering samt omplacering inom förvaltningen.

Värdegrundsfrågor är en grundläggande dimension i
planering och genomförande av vård och
omsorgsnämndens verksamheter.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare
när det gäller jämställdhetsintegreringen av
styrningen
Ansvarig: Samtliga nämnder
Väsentliga händelser: Nämndärenden under
Bildningsnämnden har inte jämställdhetsgranskats
under planens tidsperiod, men frågan har väckts om
att en konsekvensanalys behöver göras i ärenden
beträffande både jämställdhet och barnperspektiv
utifrån den kommande barnrättslagen.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare
när det gäller jämställdhetsintegreringen av
styrningen
Ansvarig: Samtliga nämnder
Väsentliga händelser: Jämställdhetsanalyser har
tidigare nämnts som ett utvecklingsområde hos flera
förvaltningar, och exempelvis service- och
teknikförvaltningen har det som ett planerat arbete
för 2020. Viadidakt har inte genomfört några
fullskaliga jämställdhetsanalyser men har med
jämställdhetsperspektivet i analyser av resultat och
vid verksamhetsförändringar.
Bildningsförvaltningen gör fortlöpande
jämställdhetsanalyser gällande betyg och
bedömning, hälsa, läs-och skrivförmåga, samt
matematisk förmåga. Incidentrapporteringen
granskas ur ett genusperspektiv liksom även enkäter
kring trygghet och arbetsro. Verksamheterna inom
förvaltningen gör egna jämställdhetsanalyser för att
kunna förebygga ojämställdhet.
Kulturförvaltningen gör jämställdhetsanalyser i både
interna och externa projekt. Enklare analyser görs
även när kulturhusens program planeras och
marknadsförs.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har
medborgarfunktionens aktgranskning ett
genusperspektiv för att urskilja olikheter i
bedömningar och antal beviljade timmar för kvinnor
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och män. En ny mätning kommer att göras i slutet av
2019.

Artikel 13 – Utbildning och livslång lärande
Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning
Ansvarig: BIN, VIAN, VON
Väsentliga händelser: Jämställdhet, liksom de
andra värdegrundsområdena i läroplanerna, är ett
kunskapsområde som hela tiden behöver
upprätthållas. Det gör förskolorna/skolorna varje
dag genom att utmana normer, samt tänka på hur
man som personal bemöter och bedömer
barn/elever utifrån diskrimineringsgrunderna. Vissa
skolenheter har kommit längre än andra. Kvar att
göra är att skriva fram en övergripande sex- och
samlevnadsplan för kommunen för att kvalitetssäkra
likvärdigheten eftersom det är ett område som är
avgörande för ett praktiskt jämställdhetsarbete.
Bildningsförvaltningen har en genusmedveten plan
för studie- och yrkesvägledning, som genom riktade
insatser och samverkan har gett en mer jämställd
könsfördelning på vård- och omsorgsprogrammet.
Även vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med
att bryta eventuella föreställningar om könsroller vid
marknadsföring av vård- och omsorgsyrkena.
Att bidra till kvinnors och mäns möjligheter och
tillgång till utbildning på alla nivåer är ett ständigt
pågående arbete i all verksamhet inom Viadidakt.
Arbetsmarknadscoacherna uppmuntrar till att
frångå könstraditionella val av praktikplatser och
utbildningar bland annat genom att göra
studiebesök och låta deltagarna träffa personer som
inte har följt ”normen”. Inom vuxenutbildningen
finns stödfunktioner som kan stötta eleverna att
fortsätta och fullfölja sina studier.

Artikel 14 – God hälsa
Mål: God folkhälsa
Ansvarig: Samtliga nämnder
Väsentliga händelser: Under våren 2019
redovisade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
Öppna Jämförelser Folkhälsa 2019. Mätningen utgår
från 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och
Katrineholm har förbättrat resultatet på ungefär
hälften sedan förra mätningen. Rapporten visar att
hälsoutvecklingen hos Katrineholmsborna generellt
följer den nationella och regionala utvecklingen. Det
finns också förbättringar och försämringar och
hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska
grupper ökar både nationellt och regionalt.
Hälsa, både i stort och ur manligt respektive
kvinnligt perspektiv, är ett återkommande tema
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inom Viadidakts arbetsmarknadsenhet, bland annat
genom den föreläsningsserie om psykisk hälsa som
har genomförts på deltagarnas språk.

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och
självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet,
god folkhälsa, ökad egen försörjning.
Ansvarig: SOCN, VON
Väsentliga händelser:

Artikel 17 – Vård av anhöriga
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret
för vård av andra anhöriga än barn bland annat
genom att motverka den stereotypa uppfattningen
att vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för
kvinnor.
Ansvarig: SOCN, VON
Väsentliga händelser: I arbetet kring anhörigstöd
har Mercur öppenvård bedrivit gruppverksamhet
samt arrangerat sammankomster över helgslut
under årets första halvår. Under våren anordnades
en öppen storföreläsning med Mia Törnblom med
fokus på anhöriga till missbrukare, men alla
kommunens invånare var välkomna.

Artikel 18 – Social integration
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och
självbestämmanden för ökad trygghet och
livskvalitet, god folkhälsa och ökad egenförsörjning.
Ansvarig: SOCN, VIAN
Väsentliga händelser: Inom Viadidakts
samhällsorientering för nyanlända fokuserar
aktiviteterna på att bekämpa stereotyper, bidra till
att både kvinnor och män får tillgång till utbildning,
social integration och ekonomisk utveckling. Även
inom arbetsmarknadsenheten arbetas med detta
utifrån diskussioner med deltagarna om till exempel
föräldraskap, hushållsarbete och löneskillnader.
Under våren bjöd familjecentralen in till ett
språkcafé som under hösten kommer att utökas och
där även SFI-lärare från Viadidakt kommer att delta.
Projektet KVISK fokuserade på företagande inom
den kreativa sektorn. I detta fanns både en
jämlikhets- och jämställdhetsaspekt.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare
kan ta del av, stark samverkan med föreningslivet
samt god folkhälsa.
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Ansvarig: STN, KULN, BIN
Väsentliga händelser: Samtliga verksamheter inom
kulturnämndens områden har verksamhet för alla
kön. I programverksamheten genomförs en mängd
aktiviteter som fokuserar på och berör jämställdhet,
bland annat evenemanget ”Vote baby vote” 8 mars
som lyfte fram rösträtten. Ungkulturverksamheten
på kulturhuset Perrongen har bland annat
aktiviteter som MOGAI, nattfotboll, open stage,
ridning, studioinspelning, DJ och drejning. Vissa av
aktiviteterna är separatistiska för att skapa trygga
rum och vissa av aktiviteterna är öppna för alla.
Lyckliga gatorna har verksamheter anpassade för
alla kön. Verksamheten arbetar också aktivt för att
alla barn ska känna sig trygga och välkomna vid
aktiviteterna. Särskilda satsningar har också gjorts
på att arrangera aktiviteter för flickor. I samarbetet
med föreningar är jämställdhet en viktig del. Det
finns dock anledning att ställa högre krav på de
föreningar som erhåller bidrag från kulturnämnden.
Service- och teknikförvaltningen följer
idrottspolitiska programmet och värnar om allas rätt
att delta, ha tillgång till arenor för idrott, rekreation
och kultur samt känna sig inkluderade. Det görs
bland annat genom att prioritera halltider ur ett
jämställdhetsperspektiv och genom att säkerställa
att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del
av kultur eller njuter av sin fritid är jämställd och fri
från fördomar. Det gäller såväl atmosfären som den
fysiska miljön.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i.
Ansvarig: KS. BIN, STN

och arrangerar även länsövergripande samverkan i
dessa frågor.
Kulturförvaltningen har genomfört aktiviteter med
fokus på könsrelaterat våld, exempelvis
författarbesök.

Artikel 24 – Hållbar utveckling
Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt
ut när strategier för kommunen/regionens framtid
planeras och utarbetas vilket innebär en väl avvägd
integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och
kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet ska
främjas och uppnås.
Ansvarig: Samtliga nämnder
Väsentliga händelser: Det strategiska ansvaret för
frågor som bland annat jämställdhet, folkhälsa,
ekonomi, personal samordnas från
kommunledningsförvaltningen för att följa principen
om en hållbar utveckling där jämställhet ska främjas
och uppnås i kombination med övriga områden.
Arbetet med Agenda 2030-målen fortsätter. Aktivt
arbete kring genus och rekryteringar,
lönekartläggningar samt heltid som norm.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Ansvarig: Samtliga nämnder
Väsentliga händelser: Kommunen tillämpar Heltid
som norm, vilket innebär att alla medarbetare
anställs på 100 procent med möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad. Detta medför ett positivt inslag
för jämställdhet och möjlighet för
kompetensutveckling samt karriärvägar.

Väsentliga händelser: Bildningsförvaltningen
arbetar aktivt för att öka tryggheten i och omkring
kommunens skolor.
Service- och teknikförvaltningen arbetar med en
tydlig strategi utifrån trygghetsråd. Platser som
upplevs otrygga prioriteras vid felanmälning.

Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i.
Ansvarig: BIN, SOCN, KULN
Väsentliga händelser: Socialförvaltningens
samordnare för våld i nära relationer håller löpande
utbildning för nyanställda kring våld i nära relationer
och hedersvåld och förtryck. Samordnaren deltar
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Bilaga 2: Uppföljning av indikatorer
I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som
används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna för
uppföljning av resultatmålen fastställdes av
kommunstyrelsen i samband med tertialrapporten
2019.
Vid rapportering av utfall för indikatorerna används
senast tillgäng statistik, i kommentaren anges vilken
period som statistiken avser. Om möjligt redovisas
ett jämförelsetal som anger det genomsnittliga
utfallet för samtliga kommuner i riket. Utfallet ska
även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.
Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid:
Utfallet har förbättrats
Utfallet är oförändrat

Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet
jämfört med föregående mätning, det vill säga om
utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa
indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när
utfallsvärdet minskat, till exempel när det gäller
invånarantal. För andra indikatorer betyder det att
pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel
arbetslöshet.
I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik
som kommunen ändå tar fram till följd av
myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en
tredjedel av indikatorerna inhämtas automatiskt
från Kolada. Kolada är en databas som ger möjlighet
att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för
kommuners och regioners verksamheter. Kolada
drivs av den ideella föreningen Rådet för främjande
av kommunala analyser (RKA), med staten och SKL
som medlemmar.

Utfallet har försämrats
Utfallet kan inte jämföras över tid

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

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

Invånare totalt, antal per 31
dec

34 550

35 277

17 216

17 334

Utfallet avser 2018.

Förändring antal invånare
sedan föregående år (%)

1,2%

0,6%

1,1%

1,4%

Utfallet avser 2018.

Invånare, antal per 1 nov

34 425

17 145

17 280

Utfallet avser 2018.

Invånare, antal kvartal

34 759

17 322

17 437

Utfall per 30 juni 2019.

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, KIAB

Växande och
breddat näringsliv
KS

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Företagarnas
sammanfattande omdöme
om kommunen enligt
Svenskt Näringsliv

3,9

3,4

Utfallet avser 2019.

Företagarnas
helhetsbedömning av
servicen i
myndighetsutövningen
(NKI)

72

73

Utfallet avser 2018.

Kundnöjdhet avseende
lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

NKI 81

Utfallet avser NKI enligt
mätning 2016.

Företagens tillväxt, index

Underlag finns inte
tillgängligt.

Nyregistrerade företag,
antal

84 st

Nyregistrerade företag,
antal per 1000 invånare

4,8

Elever som driver UFföretag (%)

8%

Företagsamhet bland unga
(%)
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3,5%

Utfallet avser januari till och
med juli 2019.
4,9

Utfallet baseras på första
halvåret 2018.
71%

5,4%

73%

Utfallet avser höstterminen
2018. Andel elever som
driver UF-företag av totalt
antal elever i
gymnasieskolan.
Utfallet avser 2018 och
visar andel invånare 16-34
år som innehar Fskattsedel, är delägare i ett
aktivt handelsbolag eller är
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
vd eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag.

Fler arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande
dagbefolkning

14 839

16 948

7 227

7 612

Utfallet avser 2017.

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

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

40,1%

53,7%

30,9%

44,9%

Utfallet avser 2017.

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

Ökad övergång
från
försörjningsstöd
till egen
försörjning
SOCN, VIAN

Minskade
kostnader för
utbetalt
försörjningsstöd
SOCN

Följs upp i
årsredovisningen.

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

10,8%

9%

11,8%

9,9%

Utfallet avser 2017.

Arbetslöshet 16-64 år (%)

8,9%

6,9%

8,8%

9,1%

Utfallet avser augusti 2019.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet
, andel deltagare från
Katrineholm som börjat
arbeta

16%

18%

14%

Utfallet avser delår 2019.
Jämfört med motsvarande
period 2018 har utfallet
förbättrats för kvinnor men
försämrats för män.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet
, andel deltagare från
Katrineholm som börjat
studera

16%

18%

13%

Utfallet avser delår 2019.
Jämfört med motsvarande
period 2018 har utfallet
försämrats något för kvinnor
och förbättrats för män.

Ej återaktualiserade vuxna
personer med
försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd,
andel (%)

87%

91%

82%

Utfallet avser 2018.

Hushåll med utbetalt
försörjningsstöd, antal per
månad

597

Utfallet avser ett genomsnitt
för årets första sex
månader 2019.

Barn som ingår i hushåll
med försörjningsstöd, andel
av totalt antal invånare 0-18
år (%)

12%

Utfallet avser första halvåret
2019.

79%

Utbetalt försörjningsstöd
totalt (mnkr)

41 mnkr

Utfallet avser delår 2019,
summa utbetalt
försörjningsstöd för årets
sex första månader.

Utbetalt försörjningsstöd
per hushåll (kr)

8 578 kr

Utfallet avser delår 2019,
genomsnittet för utbetalt
försörjningsstöd per hushåll
under årets sex första
månader.

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Kommentar

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

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

25

Under 2019 har 3
detaljplaner vunnit laga
kraft. Ytterligare en
detaljplan för 80 lägenheter
har antagits men
överklagats.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda småhus, antal

4

Utfallet avser kvartal 1-2
2019, preliminära uppgifter.
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Resultatmål

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

Resandet med
cykel och till fots
ska öka
KS, STN

Resandet med
buss och tåg ska
öka
KS

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Färdigställda lägenheter i
nybyggda flerbostadshus,
antal

0

Utfallet avser kvartal 1-2
2019, preliminära uppgifter.

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

55

Utfallet avser 2018.

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

97%

96%

96%

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

Elever i åk 9 och år 2 som
känner sig trygga på stan
eller i centrum, andel (%)

94%

91%

98%

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

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

71%

Utfallet avser delår 2019.
10 av 14 ärenden
sanerades inom 24 timmar.
Totalt 17 ärenden varav 3
mer omfattande och ej
möjliga att sanera inom 24
timmar.

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

95%

Utfallet avser delår 2019.

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

5 403

Utfallet avser delår 2019.

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

36%

Utfallet avser delår 2019.

Gångtrafik Lövatunneln,
antal passager

407 704

Utfallet avser jan-juni 2019.
Mätning fungerade ej 12/323/3.

Cykeltrafik Lövatunneln,
antal passager

94 986

Utfallet avser jan-juni 2019.
Mätning fungerade ej 12/323/3.

Andel resor med gång- och
cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)

43%

Resande med stadstrafiken
(buss), antal

149 400

Utfallet avser januari till och
med december 2018.

Resande med
landsbygdstrafiken (buss),
antal

282 400

Utfallet avser januari till och
med december 2018.

Tågstopp vid Katrineholms
Central, antal
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Utfallet avser 2014.

Utfall saknas.
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Resultatmål

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

Alla
katrineholmare
ska erbjudas
fiberbaserat
bredband senast
2020
KS

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Tågstopp i rusningstid vid
Katrineholm Central, antal

36

Utfallet avser fastställd
Tågplan 2019, dvs
trafikeringsperioden 9 dec
2018 till 14 dec 2019.

Andel resor med
kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

3%

Utfallet avser 2014.

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

14 906

Utfallet avser jan-jun 2019.

Drift/underhåll av GC-vägar,
antal kilometer

23,7

Utfallet avser jan-jun 2019.

Drift/underhåll av
gatuvägar, antal kilometer

168,1

Utfallet avser jan-jun 2019.

Säkra GCM-passager i
tätorten, andel (%)

26%

27%

Utfallet avser 2019.
Nollvisionens etappmål är
30% säkra passager till
2020.

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

90%

81%

Utfallet avser 1 oktober
2018.

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

71%

41%

Utfallet avser 1 oktober
2018.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål

Indikatorer

Trygg och
utvecklande
förskoleverksamh
et
BIN, KULN

Fler elever ska
klara målen i
grundskolan och
nå höga resultat
BIN, KULN,
SOCN

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Inskrivna barn per
årsarbetare i förskolan,
antal

5,1

5,1

Utfallet avser 2018.

Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

38%

44%

Utfallet avser 2018.

Barn som uppger att de
känner sig trygga på
förskolan, andel (%)

92%

Föräldrar som uppger att
deras barn känner sig tryggt
på förskolan, andel (%)

93%

Utfallet avser 2019, andel
av vårdnadshavare som
svarar "stämmer helt" eller
"stämmer ganska bra". Ny
fråga, ingen jämförelse
finns med 2018.

Föräldrar som uppger att
förskolan väcker deras
barns nyfikenhet och lust att
lära, andel (%)

85%

Utfallet avser 2019, andel
av vårdnadshavare som
svarar "stämmer helt" eller
"stämmer ganska bra". Ny
fråga, ingen jämförelse
finns med 2018.

Elever som går ut årskurs 1
som kan läsa och skriva
(%)

83%

Elever i åk 3 som deltagit i
alla delprov som klarat alla

58%

93%

71%

91%

Kommentar

Utfallet avser 2019, andel
av barnen i förskolan svarar
"stämmer helt" eller
"stämmer delvis". Ny fråga,
ingen jämförelse finns med
2018.

87%

79%

Utfallet avser andel elever
som uppnådde läsmålen i
åk 1 vt 2019. Utfallet har
försämrats för både flickor
och pojkar och skillnaden
mellan könen har ökat. När
det gäller andel elever som
uppnådde skrivmålen i åk 1
var utfallet totalt 80%,
flickor 83% och pojkar 77%.

63%

53%

Utfallet avser 2018. Utfallet
har förbättrats något för
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som
andraspråk, kommunala
skolor, andel (%)

Fler elever ska
klara målen i
gymnasieskolan
och nå höga
resultat
BIN, KULN,
SOCN

Ökad trygghet i
skolan
KS, BIN, STN,
KFAB

pojkar men försämrats för
flickor.

Elever i åk 6 med lägst
betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel
(%)

84%

88%

85%

83%

Utfallet avser 2018. Utfallet
har förbättrats för både
flickor och pojkar.

Elever i år 9 som är
behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel
(%)

82%

82%

82%

81%

Utfallet avser 2018. Utfallet
är oförändrat för flickor och
har förbättrats för pojkar.

Elever med höga betyg
(A/B) i årskurs 9,
kommunala skolor, andel
(%)

62%

69%

57%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats för både
flickor och pojkar.

Gymnasiefrekvens, (%)

87%

92%

89%

86%

Utfallet avser 2018. Utfallet
har försämrats för både
flickor och pojkar.

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel
(%)

64%

65%

68%

61%

Utfallet avser 2018. Utfallet
har förbättrats för kvinnor
men försämrats för män.

Gymnasieelever som
uppnått grundläggande
behörighet till universitet
och högskola inom 4 år,
kommunala skolor, andel
(%)

43%

48%

58%

31%

Utfallet avser 2018. Utfallet
har förbättrats för kvinnor
men försämrats för män.

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning,
kommunala skolor

13,5

14

14,2

13

Utfallet avser 2018. Utfallet
har förbättrats något för
både kvinnor och män.

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

75%

75%

76%

74%

Utfallet avser 2017. Utfallet
har förbättrats för både
kvinnor och män.

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

79%

Utfallet avser 2019.

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

83%

Utfallet avser 2019.

Elever i år 2 på gymnasiet
som anger att de känner sig
trygga i skolan, kommunala
skolor, andel (%)
Mer fysisk aktivitet
och utveckling av
skolmåltiderna
ska stärka barns
och elevers hälsa
och studieresultat
KS, BIN, KULN,
STN, KFAB

Kommentar

Elever som anger att de
vanligtvis äter skollunch 4-5
dagar per vecka, andel (%)

För låg svarsfrekvens för att
kunna redovisa något utfall.

67%

65%

69%

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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Frågan ställdes inte i
elevenkäten 2019. Utfallet
avser 2017, åk 7. Utfall för
åk 9 totalt 74%, flickor 74%
och pojkar 73%. Utfall år 2
gymn totalt 69%, flickor
71% och pojkar 68%.
Frågan ställdes inte i
elevenkäten 2019.

53%

51%

55%

Utfallet avser 2017, åk 7.
Utfall för åk 9 totalt 46%,
flickor 40% och pojkar 52%.
Utfall för år 2 gymn totalt
43%, flickor 29% och pojkar

77
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
53%.

Fler studerande
ska klara målen i
kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Fler ska gå vidare
till studier på
eftergymnasial
nivå
BIN, VIAN

Studerade från Katrineholm
inom grundläggande
vuxenutbildning som klarar
målen, andel (%)

74%

79%

68%

Utfallet avser studerande
från Katrineholm 2018 inom
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.
Resultatet har försämrats
för både kvinnor och män.

Studerande från
Katrineholm inom
gymnasial vuxenutbildning
som klarar målen, andel
(%)

62%

64%

59%

Utfallet avser studerande
från Katrineholm 2018 inom
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.
Resultatet har försämrats
för både kvinnor och män.

Studerande från
Katrineholm som klarar
målen i utbildning i svenska
för invandrare, andel (%)

49%

57%

40%

Resultat för studerande på
sfi alla kurser helåret 2018,
studerande från
Katrineholm.

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

24%

31%

16%

Utfallet avser 2017. Utfallet
har förbättrats något för
kvinnor men försämrats för
män.

Studenter som i sina
eftergymnasiala studier
använder lokaler och
service vid lärcenter
Campus Viadidakt, antal.

155

71%

29%

Utfallet avser delår 2019.
Totalt har nyttjandet ökat,
särskilt bland kvinnor.

27%

Trygg vård & omsorg
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

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

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

84%

87,4%

84%

83%

Utfallet avser 2018.

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

16

19

16

15

Utfallet avser 2018.

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

92%

89%

92%

93%

Utfallet avser 2018.

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

79%

72%

79%

80%

Utfallet avser 2017.

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

80%

71%

76%

84%

Utfallet avser 2017.

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

84%

81%

82%

85%

Utfallet avser 2017.

Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder minst
två organiserade och
gemensamma aktiviteter på
vardagar, andel (%)

98%

52%

Ökade
förutsättningar för
aktiviteter för
brukare inom vård
och omsorg

Utfallet avser 2018.
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Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

KULN, VON

Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder minst
en organiserad och
gemensam aktivitet per dag
under helgen, andel (%)

74%

62%

Äldre som svarar att de är
ganska/mycket nöjda med
de aktiviteter som erbjuds
på sitt särskilda boende,
andel (%)

81%

63%

81%

81%

Utfallet avser 2018.

Äldre i särskilt boende som
svarar att de upplever att
möjligheterna att komma
utomhus är ganska/mycket
bra, andel (%)

73%

57%

75%

68%

Utfallet avser 2018.

Utfallet avser 2018.

Brukare inom hemtjänsten
med biståndsbeslut om
social samvaro/promenad,
andel (%)
Måltiderna inom
vård och omsorg
ska utvecklas
STN, VON

Stärkt
patientsäkerhet
inom vård och
omsorg
VON

Ökad möjlighet till
delaktighet och
inflytande
SOCN, VON

Kommentar

Följs upp i
årsredovisningen.

Äldre som svarar att maten
smakar ganska/mycket bra
på sitt särskilda boende,
andel (%)

81%

75%

82%

79%

Utfallet avser 2018.

Äldre som svarar att
måltiderna på sitt särskilda
boende oftast/alltid är en
trevlig stund på dagen,
andel (%)

79%

69%

79%

81%

Utfallet avser 2018.

Äldre på särskilt boende
som har möjlighet att välja
mellan olika maträtter,
andel (%)

45%

52%

Brukare i särskilt boende
vars nattfasta är mindre än
11 timmar (med hänsyn
taget till den enskildes
önskemål), andel (%)

53%

Äldre i särskilt boende med
bedömd risk för
undernäring som har en
planerad förebyggande
åtgärd, andel (%)

61%

Äldre som svarar att det är
mycket eller ganska lätt att
vid behov träffa en
sjuksköterska på sitt
särskilda boende, andel (%)

77%

Utfallet avser 2018.

61%

55%

Utfallet avser
nattfastemätningen våren
2019. Medelvärdet för
nattfastan var 10 timmar
och 44 minuter.
Utfallet avser 2019.

76%

80%

70%

Utfallet avser 2018.

Personal inom vård och
omsorg som följer basala
hygienrutiner och
klädregler, andel (%)

Följs upp i
årsredovisningen.

Äldre i särskilt boende,
korttidsboende och
hemsjukvård med bedömd
risk för fall som har en
planerad förebyggande
åtgärd, andel (%)

Följs upp i
årsredovisningen.

Rapporterade avvikelser
inom hälso- och sjukvård
som minst har en åtgärd,
andel (%)

Följs upp i
årsredovisningen.

Brukare med hemtjänst
som svarar att personalen
oftast/alltid tar hänsyn till
åsikter och önskemål, andel
(%)
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89%

87%

89%

90%

Utfallet avser 2018.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Brukare med hemtjänst
som svarar att de
oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får stöd, andel
(%)

57%

59%

54%

64%

Utfallet avser 2018.

Brukare inom särskilt
boende som svarar att
personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)

83%

80%

86%

73%

Utfallet avser 2018.

Äldre inom särskilt boende
som svarar att de
oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får hjälp av
personalen, andel (%)

69%

61%

72%

61%

Utfallet avser 2018.

Brukarbedömning
gruppbostad LSS Brukaren får bestämma om
saker som är viktiga
hemma, andel (%)

72%

72%

72%

71%

Utfallet avser 2017.

Boende på servicebostad
enligt LSS som svarar att
de får bestämma om saker
som är viktiga hemma,
andel (%)

85%

82%

90%

79%

Utfallet avser 2017.

Brukare inom daglig
verksamhet enligt LSS som
svarar att de får bestämma
om saker som är viktiga,
andel (%)

70%

74%

68%

69%

Utfallet avser 2017.

Anhörigstödet ska
utvecklas
SOCN, VON

Träffar för anhöriga som
socialförvaltningens
öppenvårdsavdelning
erbjuder, antal

26

Utfallet avser antal
gruppträffar jan-aug 2019,
individuella träffar är inte
inkluderade.

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

Informationsbesök av
socialsekreterare på
förskola och skola, antal

15

Följs upp i
årsredovisningen.

Besök på Familjecentralens
öppna förskola, antal

5 412

Utfallet avser jan-juli 2019.

Deltagare i
föräldrastödsutbildningar,
antal
Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

Följs upp i
årsredovisningen.
8 440

Utfallet avser delår 2019.
Andelen flickor och pojkar
är i genomsnitt lika, även
om olika tillfällen har olika
könsfördelning.

Utbildade ANDTS-coacher,
antal
Fler ska få en
förbättrad
situation efter
kontakt med
individ- och
familjeomsorgen
SOCN

Följs upp i
årsredovisningen, utbildning
genomförs i nov 2019.

Andel av barn som
kommunen placerar i
familjehem/på institution
som genomgår hälso- och
tandvårdsundersökning i
samband med
socialnämndens första
placering av individen (%)

68%

Ej återaktualiserade barn 012 år ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel
(%)

55%

Ej återaktualiserade
ungdomar 13-20 år ett år

61%

76%

55%

Utfallet avser 2018, andel
som genomgått
hälsoundersökning i
anslutning till placering för
vård utanför det egna
hemmet. Utfallet har tydligt
förbättrats för pojkar men är
fortfarande högre för flickor
än för pojkar.

75%

53%

57%

Utfallet avser 2018.

80%

60%

61%

Utfallet avser 2018.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)
Ungdomar som varit
placerade någon gång
under gymnasietiden som
avslutat gymnasiet, andel
(%)

Följs upp i
årsredovisningen.

Personer i öppna insatser
gällande missbruksvård
som slutför sin behandling,
andel (%)

Följs upp i
årsredovisningen.

Ej återaktualiserade vuxna
med missbruksproblem ett
år efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)

96%

74%

97%

12

29

Utfallet avser 2018.

Öppna insatser
och
hemmaplanslösni
ngar ska
användas i ökad
utsträckning inom
individ- och
familjeomsorgen
SOCN

Personer som deltar i
öppna insatser gällande
missbruksvård, antal

Kommunens
kostnader för
placeringar ska
minska
BIN, SOCN, VON

Bildningsnämndens totala
kostnader för placeringar
(mnkr)

Följs upp i
årsredovisningen.

Vård- och
omsorgsnämndens totala
kostnader för externa
boendeplaceringar inom
LSS (mnkr)

Följs upp i
årsredovisningen.

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, SOCN

41

95%

Utfallet avser jan-aug 2019.

Socialnämndens totala
kostnader för placeringar
(mnkr)

43 mnkr

Genomsnittlig
vårddygnskostnad
socialnämndens
institutionsplaceringar av
barn och unga (kr)

2 389 kr

2 996 kr

2 214 kr

Utfallet avser jan-aug 2019,
både LVU- och SoLplaceringar på institution.

Genomsnittlig
vårddygnskostnad
socialnämndens
institutionsplaceringar av
vuxna (kr)

2 100 kr

2 284 kr

2 034 kr

Utfallet avser jan-aug 2019,
både LVU- och SoLplaceringar på institution.

Totalt antal vårddygn
socialnämndens
institutionsplaceringar
avseende barn och unga

2 664

Utfallet avser jan-juni 2019.

Totalt antal vårddygn
socialnämndens
institutionsplaceringar
avseende vuxna

3 569

Utfallet avser jan-juni 2019.

Barn och unga placerade i
jour/familjehem som andel
av totalt antal placerade
barn och unga (%)

40%

Utfallet avser delår 2019.

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

3%

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

8,3%

8%

Utfallet avser 2017.

Tobaksrökning i hem där
barn i 8 månaders ålder

19,2%

13,9%

Utfallet avser 2016.
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Utfallet avser jan-aug 2019.

3%

2%

Utfallet avser 2017.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

27%

21%

Utfallet avser 2017.

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

24%

Invånare som röker
dagligen, andel (%)

10%

Försäljningsställen tobak
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

13%

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

36%

Invånare med riskabla
alkoholvanor, andel (%)

14%

Serveringsställen alkohol
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

36%

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

4%

8%

Utfallet avser 2017.
Utfallet avser första halvåret
2019.
37%

34%

15%

Utfall avser 2017.

Utfallet avser 2017.
Utfallet avser delår 2019.

2%

6%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfallet avser 2017.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

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

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

8 440

Utfallet avser delår 2019.
Andelen flickor och pojkar
är i genomsnitt lika, även
om olika tillfällen har olika
könsfördelning.

Besök på Perrongen,
Lokstallet, antal

35 427

Utfallet avser jan-juni 2019.

Deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

3 290

987

487

Aktiva låntagare
Katrineholms bibliotek,
antal

8 685

4 575

3 233

Besökare Konsthallen, antal

13 916

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal/inv
7-20 år

23

Besökare simhallen, antal

26 263

Besökare Duveholmshallen,
antal

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

Riket

Kommentar

Utfallet avser delår 2019.
Könsuppdelad statistik finns
inte tillgänglig för alla
arrangemang.
Utfallet avser 2018, pga
byte av
biblioteksdatasystem
saknas utfall per delår
2019.
Utfallet avser jan-juni 2019.

27

19

26

Utfallet avser 2018 och har
minskat för både flickor och
pojkar.
Utfallet avser jan-juni 2019.
Utfall saknas, ny utrustning
för räkning av antal
besökare ska installeras.

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

102

Utfallet avser delår 2019.
Utöver de som angetts finns
ett flertal föreningar som
inte erhållit bidrag (pga ej
sökt/ej uppfyllt krav).

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

60%

Utfallet avser delår 2019.

Delårsrapport 2019 Katrineholms kommun | 75

82
Resultatmål

Jämställda kulturoch
fritidsverksamhete
r
KS, BIN, KULN,
STN, VON

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Indikatorer

Utfall

Kommentar

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

52%

Utfallet avser delår 2019.
Resterande bokningar
utgörs av 17% till ej junior
taxa och 32% som inte kan
ålderskategoriseras.

Könsfördelning besök på
Perrongen, Lokstallet, andel
flickor/kvinnor (%)

37%

Utfallet avser delår 2019.

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

33%

Utfallet avser delår 2019
och baseras på de delar av
programverksamheten där
könsuppdelad statistik finns
tillgänglig.

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

Utfall per delår 2019 saknas
pga byte av
biblioteksdatasystem.

Könsfördelning deltagare 725 år idrottsföreningar med
LOK-stöd, andel
flickor/kvinnor (%)

Följs upp i
årsredovisningen.

Hållbar miljö
Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Ökad andel
miljöfordon i
kommunens
verksamheter
STN, KFAB, KIAB

Miljöbilar i
kommunorganisationen,
andel (%)

57%

38%

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)

17%

Utfallet avser 2018.

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

28%

Utfallet avser 2018.

Ökad
solelproduktion
KS, BMN, KFAB,
KIAB

Installerad effekt för
solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

Följs upp i
årsredovisningen.

KFAB/KIAB :s totala
solelproduktion, (MW)

Följs upp i
årsredovisningen.

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

Fosforhalt i Näsnaren,
(mikrogram/liter)

Följs upp i
årsredovisningen.

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

Nedskräpning, (antal
skräp/10 m2)

Biologisk
mångfald ska

Kommunens förbrukning av
fossilt bränsle, antal liter
diesel och bensin

Hushåll vars bristfälliga
avlopp åtgärdats, antal

Kommentar
Utfallet avser 2018.

Följs upp i
årsredovisningen.

141

Utfallet avser 1 jan t.o.m. 26
aug 2019.

5

Utfallet avser 2019.

Nöjdhet besök vid
återvinningscentral, andel
(%)

89%

86%

Utfallet avser 2017.

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral, andel
(%)

68%

74%

Utfallet avser 2017.

Areal reservat och
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802 ha

Utfallet avser 2018.

83
Resultatmål

Indikatorer

främjas genom
aktiva åtgärder
och naturskydd
KS, STN

biotopskydd, (ha)

Klimatsmartare
måltider i
kommunens
måltidsverksamhe
t
STN

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Kommentar

Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet,
andel (%)

29%

30%

Ekologiska livsmedel, andel
(%)

31%

Utfallet avser jan-juni 2019.

Närproducerade livsmedel,
andel (%)

10%

Utfallet avser jan-juni 2019.

Livsmedelsinköpens
klimatavtryck, (Co2e)

1,81
Co2e

Utfallet avser jan-juni 2019.

Utfallet avser 2018. I utfallet
saknas inköp av ekologiska
livsmedel via kommunens
lokala leverantörer.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål

Indikatorer

Säkrad
kompetensförsörj
ning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

Påbörjade rekryteringar där
tjänsten tillsatts, andel (%)

Ökat
medarbetarengag
emang
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON

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

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
Följs upp i
årsredovisningen.

Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal

109

80

29

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

78%

76%

88%

Utfall per 31 augusti 2019.
Andelen månadsanställda
som har en
heltidsanställning men som
valt att arbeta deltid uppgick
till totalt 18%, för kvinnor
20% och för män 7%.

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

72%

69%

87%

Utfallet avser 2018.

63%

Utfallet avser jan-juli 2019.

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

Följs upp i
årsredovisningen.

Månadsanställda som fått
möjlighet till studier på
arbetstid, antal

Följs upp i
årsredovisningen.

Resultat i undersökningen
kring hållbart
medarbetarengagemang,
HME totalt

80

79

80

79

Utfallet avser 2017.

HME delindex ledarskap

78

79

78

79

Utfallet avser 2017.

HME delindex motivation

82

79

82

80

Utfallet avser 2017.

HME delindex styrning

80

79

80

78

Utfallet avser 2017.

Frisktal, tillsvidareanställda
som under de senaste tolv
månaderna har haft högst 5
sjukfrånvarodagar, andel
(%)

För närvarande är det inte
möjligt att redovisa utfall för
indikatorn.

Sjukfrånvaro total (%)

7,2%

Sjukfrånvaro total, (%)

7%

6,6%

7,8%

5,4%

Utfallet avser sjukfrånvaro
totalt bland kommunens
anställda under perioden
2018-12-01 t.o.m. 2019-0630. Jämfört med
föregående år har
sjukfrånvaron minskat för
både kvinnor och män.

7,5%

5,5%

Utfallet avser 2018.
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Resultatmål

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Indikatorer

Utfall

Riket

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

45%

42%

Utfallet avser 2018.

Andel invånare som får svar
på en enkel e-postfråga
inom en arbetsdag, (%)

87%

80%

Utfallet avser 2018.

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

59%

53%

Utfallet avser 2018.

Gott bemötande via telefon,
andel av maxpoäng (%)

92%

85%

Utfallet avser 2018.

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

66%

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

3 309

Utfallet avser alla ärenden
som hanterats via
kommunens e-tjänstportal
under första halvåret 2019.
E-tjänster som hanteras i
andra system, t.ex.
felanmälan och
serveringstillstånd, ingår ej i
utfallet.

Besökare som nyttjar
MerÖppet på Kulturhuset
Ängeln, antal

332

Utfallet avser delår 2019
och anger antal utlämnade
taggar för MerÖppet.

Besök på Kontaktcenter,
antal

8 688

Utfallet avser jan-juni 2019.
Utfallet avser inpasseringar
i Kontaktcenters lokal och
kan ej redovisas
könsuppdelat.

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

2 293

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
(%)

-0,6%

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

0,1%

Nettodriftskostnad
erna ska inte öka
snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,
KULN, STN,

Förändring nettokostnader
(%)

4,4%

Utfallet avser perioden janaug 2019.

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

3,3%

Utfallet avser perioden janaug 2019.

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

1 250

1 022

Kommentar

Utfallet avser jan-juni 2019.

Ökad digital
delaktighet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN,
VIAN, VON
Ökad effektivitet
genom nya
samverkansforme
r internt och
externt
KS, BIN, BMN,
KULN, STN,
SOCN, VIAN,
VON, KFAB,
KIAB, KVAAB,
VSR
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Utfallet avser perioden janaug 2019.

1,3%

Utfallet avser 2018.

85
Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

SOCN, VIAN,
VON

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

100%

99%

Avskrivningar ska
under
mandatperioden
inte överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel av
driftbudget, (%)

2,9%

Soliditet kommun, (%)

45%

47%

Utfallet avser 2018.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommun, (%)

11%

18%

Utfallet avser 2018.

Soliditet kommunkoncern,
(%)

22%

35%

Utfallet avser 2018.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommunkoncern, (%)

9%

17%

Utfallet avser 2018.

87 295
kr/inv

72 548
kr/inv

Utfallet avser 2018.

Skulder totalt
kommunkoncern, kr/inv

Kommentar
Utfallet avser 2018.

Utfallet avser perioden janaug 2019.
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Revisorerna i Katrineholms kommun

2019-10-r5

Till
Fullmäktige i Katrineholms kommun
organi sationsnummer 21 2000 -03 40

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmiiktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är fiirenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse ftir en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som ftir verksamheten.

Var bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utftirts enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppffllas for är 2019.
Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av migrationsersättning, periodisering av kostnader samt redovisning av exploateringsverksamhet m m.

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är ftirenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget
2019.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv
Lars F Eriksson har inte deltagit i granskning av vård- och omsorgsnämnden.

Katrineholms kommun 2019 - I 0- I 5

an Olov

Lars F Eriksson
Bilagor:
Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport

auk

Richard Eriksson
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 1 januari
obligatorisk del av revisionsplanen for är 2019.

- 31 augusit 2019. Uppdraget ingår som en

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas foljande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av migrationsersättning, periodisering
av kostnader samt redovisning av exploateringsverksamhet m m.

Är resultaten i delårsrapporten forenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk
hushållning, d v s finns forutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är
delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.

I
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1.
1.1.

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning
utgör underlag for det utlåtande som revisorerna ska lämna tillfullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse for utvecklingen av kommunens verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa målska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas
delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

'
'

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god

1.3.

Revisionskriterier

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

ekonomisk hushållning, d v s finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Följande kriterier används i granskningen:

.
.
r
.
r
1"4.

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Rådetfor kommunal redovisnings rekommendation 17, Delårsrapport
Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Fullmäktigesanvisningaravseende delårsrapport

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

r
o
.
r

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,

förvaltningsberättelsens innehåll,
granskning av kommunens drift- och investeringsredovisning,
hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen for
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Granskningen omfattar övergången till ny redovisningslag.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och

3
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omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.

I
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z.
2.1.

Iakttagelser och
bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

2.1.1.

lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden upp- 8,3 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

går till

Förvaltn

in gs

berättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån
god ekonomisk hushållning beskrivs.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts for den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 17,8 mnkr vilket är 4,0 mnkr sämre
än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas vilken redovisar en
ekonomi i balans för är 2019.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt rekommendation 17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal ienlighet med rekommendationen.

En samlad men översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns

i

delårsrapporten.

Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring
och redovisning.
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande väsentliga
avvikelser noterats:

lntäkter för migration har balanserats som skuldpost, vilket medför för lågt redovisade
intäkter med 57 mnkr.
Generellt statsbidrag saknas med 7,5 mkr men är dock medtaget i helårsprognosen.

Skuld till banken har inte nettoredovisats vilket innebär att posten Kassa, bank är 37 mkr
för högt upptagen samtidigt som kortfristiga skulder (checkkredit) är for högt upptagna med
motsvarande belopp.

Från 2018 finns fordran på Migrationsverket uppgående till 32,5 mnkr här bedömer vi att
viss risk finns for att del av posten är osäker.
Semesterlöneskuld, uppehållslön/ferielönskuld har inte bokats upp med verkligt utfall per
31 augusti 2019.

..e

pwc

5

93

lntäkter och kostnader i samband med försäljning av exploateringsfastigheter har ej redovisats, vilket medfor lågt redovisade intäkter och kostnader.
En post pä 24,3 ingår i kortfristiga fordringar vilka avser fakturor som inte har attesterats
och därmed inte fördelats ut på rätt post i balans och/eller resultaträkning. Enligt uppgift
ska merparten inte ha någon inverkan på resultatet men framöver bör rutinen förbättras så
att denna post har ett betydligt lägre värde i kommande delår- och årsbokslut.
Felen ovan bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.

En bedömning har gjorts av om sammanställd redovisning ska upprättas
kommendation. Kommunen upprättar sammanställd redovisning.

i

enlighet med re-

Noter
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår inte om principerna är desamma som vid föregående års årsbokslut. I not till eget kapital finns
dock upplysning om att ändrade redovisningsprinciper tillämpas på grund av ny lag om kommunal

bokföring och redovisning (LKBR). Denna upplysning bör finnas

i

avsnittet om redovisnings-

i

förvaltningsberättelsen. Då

principer.

Förklaring till säsongsvariationer beskrivs som ett separat avsnitt

denna uppgift finns kan med fördel antal noter minskas då nya lagen inte kräver att samtliga poster
i balans- och resultaträkningen samt kassaflödsanalysen ska ha notupplysningar.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av exploateringsverksamhet,
periodisering av kostnader samt intäktsredovising av intäkter från Migrationsverket.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019 - 2021 innehällande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmå1.

2.2.1"

lakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning avseende kommunens finansiella mål som fastställts i Övergripande plan med budget 2019 - 2021 . Mälen som fastställts och foljts upp är:

1) Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
2) Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
3) Avskrivningarna ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten
Av redovisningen framgår att mål ett och två inte uppnås for perioden samt att mål nummer tre
uppgår till 2,9 % vilket innebär att det uppnås. Vi noterar att kommunstyrelsen endast utvärderar
mål nummer ett mot prognostiserat helårsresultat.
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Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten.
Tabellen nedan indikerar måluppfyllelsegrad for resultatmål knutna till kommunens sju beslutade
övergripande målområden.
Overgripande målområden

Tillväxt, fler

jobb &
ökad egen
försörjning

Attraktiva
boende- &
livsmiljöer

En stark
och trygg
skola för
bättre

Trygg
vård &
omsorg

kunskaper

I

Totalt

b

b

Ett rikt
kulturidrotts
&

HåII

bar
miljö

Attraktiv
arbetsgivare
& effektiv
organisation

Andel

6

100%

fritidsliv

11

3

6

Redovisningen görs utifrån tillgänglig statistik och uppgifter per augusti 2019. Om det inte finns
tillgänglig data för innevarande år, görs en bedömning utifrån den senast tillgängliga informationen.
Detta innebär att flera resultatmål bedöms utifrån utfallet från år 2018 eller tidigare. Målredovisningen görs utifrån det uppmätta resultatet per 31 augusti 2019. Måluppfyllelse fdr prognosen 2019
och åtgärdsförslag saknas också för hur målen ska kunna uppnås.
För två av målen har kommunen inte redovisat någon måluppfyllelse, utan hänvisar till uppföljning
årsredovisningen. Dessa två mål har därför exkluderats från totalen i tabellen ovan.

i

Vi konstaterar att målen för verksamheten inte uppnåtts i sin helhet. Vi konstaterar att 17,2 Yo av
målen bedöms som uppfyllda samt noterar att ett verksamhetsmål bedöms som ej uppfyllt för
delåret. I nedanstående tabell framgår för respektive målområde andel resultatmål som uppfyllts
helt:

Tillväxt, fler
jobb & ökad

Andel

egen
försörjning

Attraktiva
boende&
livsmiljöer

En stark
och trygg
skola för
bättre
kunskaper

Trygg
vård &
omsorg

25%

33%

0%

27%

Ett rikt
kulturidrotts
&

Hållba
r miljö

Attraktiv
arbetsgivare
& effektiv
organisation

17%

0%

fritidsliv

0%

uppfullda
resultatmål

2019

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är forenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Detta med anledning av att endast ett av de finansiella målen uppnås under perioden.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade
delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019, detta eftersom 80,4
de övergripande målen delvis ej uppfylls.

utfall
av

o/o

Vi efterfrågar en ökad konkretisering och kvantifiering av resultatmålen i syfte att öka deras mätbarhet och förenkla en objektiv bedömning av måluppfyllelse.
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3.

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten u pprättats en ligt
lagens krav och god redovisningssed?

Ej Uppfyllt
Redovisar ej ett
rättvisande resultat för
perioden idelårsbokslutet

resultaten i delårsrapporten foren liga
med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d v s finns
förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Delvis uppfyllt
Se bedömning i
avsnitt 2.2.2 ovan.

o
o
o

o
o
o

2019-10-11

Rebecka Hansson

U ppdragsledare

Susanne Li n d be rg P roje ktl ed a re

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Katrineholms kommun enligt de villkor och under de forutsättningar som
framgår av projektplan från den 28 augusti 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och forlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Övergripande plan med budget 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Övergripande plan med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt
upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
6. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt
investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. Omprioriteringar får beslutas av
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:





projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som ska
vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny
skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en
total årshyra om 37 000 tkr.
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9. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen
för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för
hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2020-2022.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom
sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel till viadidaktnämnden för medfinansiering yrkesvux
 Medel till kommunstyrelsen för satsning på kompetensförsörjning
 Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma personalsociala
aktiviteter
2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning
under 2020:
 Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av
åtgärder för ökad egen försörjning.
 Förutsättningar för höjd utbildningsnivå, utveckling inom skola och
vuxenutbildning
 Ekonomi i balans
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L). Mot
beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
Ordförandens sign

Justerandes sign
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gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;
 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin
hyressättning,
 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till
kommunen vid årets slut,
 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, ska
verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.
Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5
miljoner kronor till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och
godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven
målsättning äventyras.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande
uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande
plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i
samråd med berörda förvaltningar.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 23 oktober
2019. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 28 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2020-2022 (finns
tillgängligt i akten)
Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med
budget 2020-2022, 2019-10-30
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Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms
kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden först
Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm där drömmar kan bli verklighet,
budgetförslag 2020
Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 20202022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer
Sundqvist (M), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Jesper Ek
(L), Victoria Barrsäter (C) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund anmäler några korrigeringar som
kommer att göras i majoritetens budgetförslag inför kommunfullmäktiges
sammanträde.
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag – Nytt ledarskap för
Katrineholm, Övergripande plan med budget 2020-2022.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag – Vänsterpartiets
budgetförslag för Katrineholms kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden
först.
Jesper Ek (L) yrkar bifall till Liberalernas alternativa förslag – Möjligheternas Katrineholm
där drömmar kan bli verklighet, budgetförslag 2020. (Han anmäler samtidigt att förslaget
kommer att kompletteras med en investeringsbudget inför fullmäktiges behandling av
ärendet.)
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms
övergripande plan med budget 2020-2022.
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande. Han
finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

(orn*t*

st..Tre-t*'n'

zoiq- to- 3ö

g t-+L Bitagcr b
100

DNR KS/2019:287-O42

Reservation angående övergripande plan med budget ZO2O-2O22
Centerpartiet har lagt vårt budgetförslag utifrån tjänstemännens underlag och de löften som vi gav
väljarna 2018. I vårt förslag finns följande åtaganden:

Åraeeuoeu
Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 18 miljoner att använda
för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna är att minska
sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen samt för att stärka lekotekets

verksamhet.
Centerpartiet återför 14,1 miljoner och satsar ytterligare 3,5 miljon på strukturbidrag till kommunens
landsbygdsskolor, vilket innebär en förstärkning till bildningsnämnden om L7,6 miljoner.
Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till
sa m hä

I

lsbyggnadsförva ltningen.

Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar och vi anslår medel för att skynda på arbetet
med att inventera och åtgärda förskolans lokaler för att nå en giftfri vardag för våra barn. Det innebär

att samhällsbyggnadsnämnden fär I,5 miljoner iutökad ram.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en attraktiv lekpark med placering på

Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och historia och bidra till ett mer levande centrum.
Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten.
Samhällsbyggnadsnämnden fårvidare i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum

Centerpartiet avsätter en miljon till Viadidakt för feriearbeten
Statsbidraget för att minska segregationen om 8 miljoner öronmärks för att används till att skapa
social hållbarhet samt att 10 miljoner tas från lntegrationsfonden till samma ändamå1. Medlen ska
användas till satsningar för att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske
genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt. Medlen delas därmed

mellan nämnderna.
Kommunstyrelsens medeltill oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån
denna tas det fram en strategi för att nå målen.
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det tydligt
framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag sak bidra till att Katrineholm uppnår målen för
Agenda 2030.

Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att använda till oförutsedda
kulturbidrag samt en halv miljon till ungdomsverksamhet. Däremot minskas Lyckliga gatorna med en
miljon,
Centerpartiet medger ett investeringsutrymme för en bandyhall motsvarande kostnaden för byte av
köldmedel, 65,7 miljoner, samt anser att överstigande del av kostnaden ska delfinansieras på annat
sätt genom exempelvis sponsorer, föreningsinsatser och hyror.
Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar
görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden.
Då vårt förslag

till budget avslogs vid kommunstyrelsens sammanträde, reserverar jag mig mot

beslutet.
Katrineholm 30 oktober 2019

Fredri
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Jag yrkade

att:

1. övergripande plan med budget 2O2C-I2O22 för Katrineholms kommun fastställs enligt
Vänsterpartiets upprättade förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:18 kronor per skattekrona.

3. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.

4. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms tndustrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om L50 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
7. Kommunfullmäktige uppdrar

till nämnder att verkställa investeringar enligt

investeringsbudgeten 2020 med plan för 2O2L-2O22. Omprioriteringar får beslutas
av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2o2o med plan 2o2L-2o22.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:

Projektera och uppföra en ny idrottshall vid sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2o2l-o8-or, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
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Projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara

inflyttningsklar senast 2O2L-O8-OL, till en årshyra om 2 735 tkr,
218
Projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som
ska vara inflyttningsklara senast 2O22-O8-OL samt en ny idrottshall och en ny

skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en

total årshyra om 37 000 tkr.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2ozo-2o22, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommun en

för

KFAB

så 3 500

2O2O,

fastställs ramen

till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för

hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan

med budget 2020-2022.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt KFAB att verka för att Kommunens bostadsplanering ska

motverka utanfcirskap och segregation samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom

sitt dotterbolag, Katrineholms lndustrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomföra ndet av

nä

Då jag inte fick gehör

ringslivssatsninga r i komm unen.

för mitt yrkande reseruerar jag mig mot beslutet.

.1)

t/"2/

Tony Rosendahl (Vl

Katrineholm 3Ol tO - 2019
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Vi reserverar oss till förmån
Vi

för egen budget i punkt

1.

- 042

Övergripande plan med budget 2020.

yrkar på avslag avseende en ny skolbyggnad på Järven och lshallen på Backavallen i punkt 7 & 8.

Joha Frondelius
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lntegration och utbildning
Att få utrikesfödda, som står utanför
arbetsmarknaden, i sysselsättning blir en
nyckelfråga framöver. 56.8% av Katrineholms
utrikesfödda befinner sig i arbetslöshet eller i
program med aKivitetsstöd. Det tar tid att
etablera sig i ett nytt land. Svårast för personer
som inte har någon utbildning att få arbete.
Utbildning år mycket viktig faktor för att göra sig

Arbetslivserfarenheter och utbildningsnivån år helt
avgörande för att få arbete. Språket bidrar till
snabbare integration. Lyckad integration sker i
första hand via arbetslivet. För nyinflyttade till
Sverige är det av största vikt av att komma in i
snabba insatser och i kontakt med rätt instanser.
Det undantar inte individens eget ansvar.
lntervju med Sam Farsani sektionschsf arbetsförmEdlingsn Eskilstuna
publicerat av Joakim Serrander Eskilstuna-Kuriren 23/10

attraktiv på arbetsmarknaden.

Näringsliv
För att säkerställa finansiering av skola, vård
och omsorg, och bidra till att klara integrationen
och arbete måste vår näringslivspolitik vara bra.
Vimåste ha starka företag som vågar satsa, vill
utvecklas och vill nyanställa nya medarbetare. Vi
vill skapa ett företagsklimat som uppmuntrar
företagarna till det. För varje människa som går
från arbetslöshet till ett arbete sparar samhället
stora kostnader och får istället ökade
skatteintäkter. 0lika beräkningar visar att
samhållets ekonomiska vinst kan vara mellan
300tkr - 1 Mkr för varje person som kommer i
arbete. Dessa pengar kan användas för att
garantera vår välfärd. Och dessutom en oerhörd
f örbättring av privatekonomi och ivskva litö för
I

den som kommer i arbete. Det är framförallt de
små och medelstora företagen som ofta är

familjeföretag som ska stå i centrum för vår
näringslivspolitik.
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2019-10-23

KS/2019:287 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

/RedigerareNamn/

Kommunstyrelsen

Övergripande plan med budget 2020-2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt
upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
6. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt
investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. Omprioriteringar får beslutas
av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:




KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
641 80 KATRINEHOLM

projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr,

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som
ska vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny
skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en
total årshyra om 37 000 tkr.

9. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen
för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för
hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2020-2022.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom
sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel till viadidaktnämnden för medfinansiering yrkesvux
 Medel till kommunstyrelsen för satsning på kompetensförsörjning
 Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma personalsociala
aktiviteter
2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning
under 2020:
 Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av
åtgärder för ökad egen försörjning.
 Förutsättningar för höjd utbildningsnivå, utveckling inom skola och
vuxenutbildning
 Ekonomi i balans

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;
 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin
hyressättning,
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en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till
kommunen vid årets slut,
en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB,
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5
miljoner kronor till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och
godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven
målsättning äventyras.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 23 oktober
2019. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 28 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar




Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2020-2022 (finns
tillgängligt i akten)

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Offensivt & försiktigt
Övergripande plan med budget 2020-2022
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 172
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Offensivt & försiktigt
När vi nu i Katrineholms kommun lägger fram
budget för kommande år, gör vi det i ett läge med
många osäkra signaler. Det gäller både konjunkturutvecklingen och vilket stöd vi kan räkna med från
staten. Sveriges kommuner och regioner står inför
en situation som vi aldrig tidigare har varit i, med de
åtaganden som följer av den demografiska
utvecklingen framöver, exempelvis behov av nya
äldreboenden och skolor. I det läget behöver
kommunsektorn ett rejält handtag från staten.
För att kunna klara finansieringen av välfärden,
krävs både att vi i kommuner och regioner är
återhållsamma och håller i ekonomin, men också en
statlig resursförstärkning.
I Katrineholms kommun hanterar vi i budgetarbetet
även att vi i dagsläget har verksamheter som inte är
i ekonomisk balans, främst socialnämnden. Kravet
på socialnämnden är tydligt att inom två år arbeta
bort sitt underskott. Tills dess måste vi ta höjd i det
budgeterade resultatet för att kunna möta ett
fortsatt högt kostnadsläge. Vi gör också en bred
satsning på att öka vägarna till egen försörjning, ett
viktigt fokusområde för hela den kommunala
organisationen. Det handlar om att stötta fler
katrineholmare att komma in på arbetsmarknaden,
och att bygga på med kompetens där det behövs för
att möta arbetsmarknadens behov.
Mycket går fantastiskt bra för Katrineholms
kommun. Befolkningen växer och bostadsbyggandet
utvecklas väldigt positivt. Nya företag har kommit in
och samtal förs med en rad ytterligare företag som
är intresserade av etablering i Katrineholm. Intresset
är så stort att vi nu tar fram en ny markstrategi,
både när det gäller användning av tillgängliga
markresurser och för ytterligare markinköp.
Det känns också väldigt roligt att det nya moderna
äldreboendet Dufvegården kommer att stå
inflyttningsklart i slutet av nästa år. Genom
Dufvegården öppnas möjligheter att modernisera
och se över strukturen för övriga boendeplatser
inom vård och omsorg. Snart kommer även de
planerade nya skolorna börja byggas, samtidigt som
det målmedvetna arbetet för ökad studiero och
högre betyg i skolan fortsätter. Parallellt måste vi
fokusera ännu mer på att behålla och locka
kompetens till de kommunala verksamheterna.

Nästa år kommer också de avslutande delarna på
plats i den stora infrastrukturomvandlingen av
centrala Katrineholm. Stadsgatan som ersätter den
tidigare genomfarten färdigställs fram till Vasabron,
det nya parkeringshuset på Norr invigs och
dessutom ersätter vi gamla Scaniakorset vid utfarten
mot Vingåker med en ny cirkulationsplats.
Kommunens trygghetsarbete systematiseras genom
metoden EST, effektiv samordning för trygghet, som
innebär en nära samverkan med polisen och andra
aktörer för att kartlägga och sätta in rätt åtgärder för
ökad trygghet. Inom ramen för trygghetsarbetet
stärker vi också upp insatserna mot uppfostringsvåld och hedersrelaterat våld. Det förebyggande
arbetet fortsätter att utvecklas genom exempelvis
Lyckliga Gatorna, som har blivit en framgång med
både fritidsaktiviteter för barn och unga och
gatufester för ökad gemenskap i bostadsområden.
Det goda samarbetet med både näringslivet och
föreningslivet är av största betydelse för
kommunens utveckling. Vi är väldigt glada för det
breda föreningslivet, som gör många viktiga insatser
för våra barn, unga och äldre. För att föreningslivet
ska ha goda förutsättningar är tillgången till
mötesplatser centralt. Bland annat är satsningen på
en ny ishall ett led i detta. Vi vill också ytterligare
stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv
inom olika områden. Ett exempel är det viktiga
arbetet för att nå kommunens miljömål, som kräver
ett brett och långsiktigt samarbete med många olika
aktörer för att skapa ett hållbart Katrineholm för
kommande generationer.
Sammantaget innebär det läge som vi befinner oss i
att den politiska majoriteten lägger fram en budget
för nästa år som är både offensiv och försiktig. Det
handlar om att ta ansvar för helheten och skapa
förutsättningar för en stabil ekonomi även framåt.
Samtidigt fortsätter vi att prioritera satsningar som
är viktiga för kommunens långsiktiga utveckling.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Inledning
Kommunens planeringsprocess
Kommunens långsiktiga planering styrs av
kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & lust,
översiktsplanen samt den kommunplan för 20192022 som fastställdes av kommunfullmäktige i
januari 2019 (KF 2019-01-21, § 2). Kommunplanen
togs fram gemensamt av Socialdemokraterna och
Moderaterna efter valet 2018. Den gäller för hela
mandatperioden och ligger till grund för den årliga
övergripande planen med budget. I kommunens
övergripande plan med budget fastställs mål och
uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder,
bolag och kommunalförbund för det kommande
året, med en plan för de två följande åren. Även den
ekonomiska ersättningen avseende kommunens
verksamhetsfastigheter fastställs i samband med
budgeten.
Nämnder och bolag har i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv (KS 2019-04-24, § 71)
inkommit med underlag för beredningen av
kommunens övergripande plan med budget. Efter
att den övergripande planen med budget har
beslutats av kommunfullmäktige ska nämnder och
bolag fastställa nämndens/bolagets plan med
budget. Planerna för nämnder och bolag ska
fastställas innan planeringsåret påbörjas. Den årliga
övergripande planeringsprocessen i Katrineholms
kommun beskrivs i kommunens styrsystem
(Kommunstyrelsens handling nr 8/2014,
kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21).
I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild
av faktorer som påverkar kommunens planering och
budget för kommande år. Med utgångspunkt från
de sju övergripande målen i kommunplan 20192022 redovisas förutsättningar och prioriteringar
inför den kommande planperioden. Avsnittet
räkenskaper innehåller drift- och investeringsbudget, fastighetsinvesteringar, resultaträkning,
balansräkning samt kassaflödesanalys. Därefter
anges de särskilda uppdrag som ges till nämnderna
inför kommande år.
I bilaga 1 finns en förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. I bilaga 2
redovisas utveckling och prognoser för nämndernas
volymmått. I bilaga 3 anges indikatorer som kommer
användas för uppföljning av resultatmålen i delårsrapporter och årsredovisningar. I bilaga 4 finns ett
4 | Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun

presentationsmaterial ”Offensivt & försiktigt – ett
axplock ur satsningar och investeringar 2020-2022”.

Omvärldsförutsättningar
Samhällsekonomisk utveckling
Svensk ekonomi har de senaste åren varit inne i en
högkonjunktur, men från 2019 ses en konjunkturavmattning, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
räknar med att BNP-tillväxten kommer att dämpas
från att de senaste fem åren legat på 2,8 procent till
att hamna på strax över en procent 2019-2020.
Prognosen pekar på att Sverige går in i mild
lågkonjunktur i slutet av 2020.
Huvudförklaringen är att bostadsbyggandet ser ut
att minska, vilket ger en dämpning av
investeringarna. Avmattningen beror till viss del
också på en försämrad prognos för den globala
BNP-tillväxten, vilken innebär en svagare ökning av
svensk export. I omvärlden finns flera orosmoln som
kan påverka den svenska konjunkturen negativt
såsom handelskonflikten mellan USA och Kina samt
effekter av ett eventuellt avtalslöst Brexit.
I Europa har flera länder svaga finanser och hög
offentlig skuldsättning. Risken är att dessa länder
kommer bli tvungna till budgetåtstramningar när
konjunkturen skulle må bättre av en expansiv
finanspolitik.
I Sverige visade kommunerna ett sammantaget
resultat 2018 på 14 miljarder kronor, vilket
motsvarar 2,6 procent av skatter och generella
statsbidrag. Detta anses vara ett relativt starkt
resultat, men variationerna mellan kommunerna
är stora. Trots högkonjunktur visade 69 kommuner
(24 procent) ett negativt resultat 2018, att jämföra
med 2017 då det var 19 kommuner. SKL:s prognoser
visar att dessa kommer att bli fler framöver.
Det finns också ett stort investeringsbehov i
kommunerna, vilket kommer att resultera i att
kommunernas och deras bolags skuldsättningsgrad
kommer att öka de kommande åren.
Trots en längre period med stark konjunktur har
både utvecklingen av löneökningstakten och
konsumentprisindex (KPI) varit relativt låga. Trots ett
alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antar SKL i
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sina prognoser att löneutvecklingstakten kommer
att fortsätta stiga kommande år. För att Riksbankens
inflationsmål om två procent ska uppnås de närmsta
åren, räknar SKL med att Riksbanken kommer att
höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp
KPI-inflationen kommande år.
PKV (Prisindex kommunal verksamhet), som är
avsett att användas för kommunerna som underlag
vid beräkning av kostnaderna för löne- och
prisutveckling i fasta löner och priser, är beräknad
till 3,0 procent 2020, där arbetskraftkostnader
beräknas till 3,2 procent och övrig förbrukning till
2,4 procent.
Konjunkturavmattningen innebär en svagare
utveckling av den svenska arbetsmarknaden med
minskad sysselsättning, stigande arbetslöshet och
färre antal arbetade timmar som följd. SKL räknar
med att detta kommer att börja synas under 2020.
Färre antal arbetade timmar innebär en lägre
skatteunderlagsprognos, som endast till viss del
motverkas av att löneökningarna förväntas blir
större. Följden blir att skatteunderlaget till
kommunerna ökar i en lägre takt, både 2019 och
2020, än vad de gjort sedan 2010.

Som diagrammet ovan visar ökar andelen äldre och
andelen barn och unga snabbt och glappet mellan
dessa grupper och de i yrkesverksam ålder blir allt
större. Andelen personer över 80 år ökar snabbast,
både de närmsta fem och tio åren, och det är också
den åldersgrupp som har de största behoven per
invånare i kommuner och regioner. Personer i
yrkesverksam ålder, de som bidrar till den största
delen av skatteintäkterna, är den åldersgrupp som
förväntas öka långsammast. Det innebär att färre
ska försörja fler. Den demografiska utvecklingen
innebär också att konkurrensen om arbetskraften
ökar, vilket kan komma att driva på löneutvecklingen
och därmed kostnadsutvecklingen i kommunerna.
Finansiering av välfärden och kompetensförsörjning
kommer att vara den största utmaningen för
offentlig sektor de kommande åren. Dessutom har
välfärden stora investerings- och rekryteringsbehov
även om man bortser från den demografiska
utvecklingen. Dessa utmaningar kräver nya arbetssätt i form av förbyggande insatser samt tekniska
lösningar, vilket i sig innebär stora investeringar.
Det är också viktigt att underlätta så att fler kan
jobba heltid, jobba längre, börja jobba tidigare i livet
och att fler kommer in på arbetsmarknaden. SKL
menar också att staten måste ta ett större ansvar för
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kommunernas framtida utmaningar och minska
detaljstyrningen genom högre nivåer av generella
statsbidrag och färre riktade statsbidrag.

Budgetpropositionen
Regeringens budgetproposition presenterades den
18 september. Delar som lyfts fram som positiva för
kommunerna rör resurstillskott för minskad
segregation samt nya välfärdsmiljarder. Inom
äldreområdet aviseras två satsningar som ska ge
kommunerna ett brett mandat för att kunna
genomföra insatser för äldre. Den första ska öka
kvaliteten inom demensomsorgen samt motverka
ensamhet och den andra är en satsning på
digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen.
Statsbidrag avseende lärarassistenter kommer att
fördubblas i jämförelse med 2019 och statens stöd
till Kulturskolan kommer att återinföras. Därutöver
menar regeringen att det görs satsningar på arbetsmarknadsåtgärder som kan ge mer statsbidrag till
kommunerna, men enligt SKL är detta fortfarande
en minskning i jämförelse mot 2018 och 2019 års
nivåer. Budgeten innehåller också satsningar för
förstärkt infrastruktur avseende bredband och vägoch järnvägsunderhåll och olika satsningar på
miljöprojekt.
Exakt vilka resurstillskott som budgetpropositionen
kommer att innebära för Katrineholms kommun är
för tidigt att säga.

Förändringar i kostnadsutjämningssystemet
Kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt
slutbetänkande den 1 oktober 2018, ”Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
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landsting”. Kostnadsutjämningssystemen syftar till
att ge kommuner och landsting likvärdiga
ekonomiska förutsättningar, oavsett strukturella
förhållanden som befolkningens sammansättning.
Den senaste översynen av utjämningssystemet
slutfördes 2011 och byggde huvudsakligen på
analyser utifrån 2009 års situation. Sedan dess har
utmaningarna blivit allt mer konkreta. Bland annat
det ökade flyktingmottagandet, de demografiska
förändringarna med allt fler yngre och äldre, bristen
på arbetskraft samt investeringsbehov i till exempel
skolor, förskolor och särskilda boenden. Kostnadsutjämningsutredningen konstaterar att dagens
kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men
att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och
glesbygdens villkor.
Regeringens ambition är att den reviderade
kostnadsutjämningen ska träda i kraft 2020.
Förslagen om ett nytt kostnadsutjämningssystem
påverkar kommuner och regioner, men för
Katrineholms kommun visar de senaste
beräkningarna endast på marginella effekter 2020.

Befolkningsutveckling i Katrineholm
Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse
vid bedömningen av framtida behov hos
kommunens olika verksamheter. Diagrammet ovan
visar Statistiska centralbyråns (SCB) prognos
avseende befolkningens utveckling, uppdelad i sex
ålderskategorier, för Katrineholm under de
kommande tio åren. Framskrivningen baseras på
antaganden om antalet födda och avlidna samt inoch utflyttning.
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Både antalet barn i förskoleålder 0–5 år och i
grundskoleålder 6–15 år kommer att öka under
perioden. Den tidigare minskningen inom gymnasiet
har stannat av och antalet ungdomar inom åldersgruppen 16–18 år är i princip konstant under
perioden.
Antalet 65–74-åringar minskar något under
perioden, framför allt under de närmaste åren.

Antalet 75–84-åringar kommer att öka kraftigt med
cirka 100 personer per år fram till och med 2025 då
ökningen blir marginell.
Antalet personer som är 85 år och äldre är relativt
oförändrat under de närmaste åren, en mer
noterbar ökning kan ses från 2027 och resterande år
under perioden.

Organisationsöversikt
Kommunkoncernen

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för
delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation

Förkortningar
KS
Kommunstyrelsen
BIN
Bildningsnämnden
BMN Bygg- och miljönämnden
KULN Kulturnämnden
STN
Service- och tekniknämnden
SOCN Socialnämnden

VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR
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Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Ekonomiska ramar
I den övergripande planen med budget fastställs
kommunens övergripande driftbudget 2020 med
plan för 2021-2022. Den övergripande planen med
budget innehåller också kommunens investeringsbudget och fastighetsinvesteringar 2020 med plan
för 2021-2022.
Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen
2020-2021 som fastställdes av kommunfullmäktige i
november 2018, samt planeringsdirektivet för 2020
som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2019.
Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska
justeringar, nya skatteintäktsprognoser samt med
justeringar under majoritetsberedningen. I bilaga 1
förklaras de ändringar som skett i nämndernas
ramar.

Finansiering
Finansieringen av kommunens verksamhet sker
främst genom skatteintäkter och utjämning,
fastighetsavgift, statsbidrag samt avgifter som
invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med
mera.

Skatteintäkter och utjämning
Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning
används SKL:s skatteprognos från oktober 2019.
Effekter av de föreslagna förändringarna i kostnadsutjämningssystemet har beaktats.
Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning är
utgångspunkten att kommunen kommer ha 34 760
invånare per 1 november 2019 och att befolkningsökningen kommer fortsätta i samma takt under
återstoden av planperioden, vilket innebär 35 035
invånare per 1 november 2020 och 35 310 invånare
per 1 november 2021.

Statsbidrag
I övergripande plan med budget har generella
statsbidrag inräknats, inklusive effekter av de nya
välfärdsmiljarderna i regeringens budgetproposition, 11,8 mnkr för Katrineholms kommun, och det
återinförda statsbidraget för minskad segregation,
8 mnkr för Katrineholms kommun.
Däremot har inte hänsyn tagits till riktade statsbidrag. Dessa hanteras i respektive nämnds
internbudget.

Revidering av taxor och avgifter
Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna
sett över om det behöver göras justeringar av
avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Taxeändringar inarbetas i respektive
nämnds internbudget.
Borgensavgifter
Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt
fastställda principer. Detta innebär att bolagens
lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen.
Bolagen betalar en borgensavgift om 0,3 procent på
det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning
utifrån den borgen som kommunen har utställt i
dagsläget, uppgår därmed den budgeterade
intäkten till cirka 5,2 miljoner kronor.

Kompensation för kostnadsökningar
Demografi
Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom
förskola, grundskola, gymnasieskola samt
äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad
kostnad per individ i de olika verksamheterna och
ska hantera volymförändringar mellan åren.
I tabellen nedan framgår prognosticerade
volymförändringar inom förskola, skola och
äldreomsorg. Beräkningen baseras på 2019 års
befolkningsprognos från mars 2019.
Den gällande resursfördelningsmodellen mellan
kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger
på samma princip som används gentemot de
fristående verksamheterna. Det totala bidraget per
barn/elev inom förskolan och grundskolan har
delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag som efter
bedömning av elevhälsan fördelas till barn i behov
av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom gymnasieskolan
används ett viktat snittpris mellan kommunens
gymnasieprogram och köpta platser.
Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen
används de nya gällande prislapparna i den
uppdaterade kostnadsutjämningsmodellen.
Effekten av resursfördelningsmodellen för 2020
uppgår till 7,2 mnkr för bildningsnämnden och
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3,4 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är
fördelade i nämndernas ramar.
Kategori
Förskola inkl.
pedagogisk
omsorg

Budget
2019

Prognos
2020

Effekt
(tkr)

Prognos
2021

Prognos
2022

1 975

1 965

1 961

-386

1 973

424

439

867

445

462

Grundskola 1-6

2 386

2 442

3 950

2 523

2 611

Grundskola 7-9

1 228

1 279

3 899

1 276

1 290

Grundskola

4 038

4 160

8 716

4 244

4 363

Gymnasieskola*

1 294

1 275

-1 108

1 296

1 291

Skola

7 297

7 385

7 221

7 513

7 629

65-79 år

5 848

5 908

1 204

5 991

5 999

80-89 år

1 723

1 705

-2 137

1 756

1 826

420

434

4 348

422

411

Förskoleklass

90-w år
Äldreomsorg
TOTALT

7 991

8 047

3 416

8 169

8 236

15 288

15 443

10 637

15 682

15 865

Personal
För löneökningar avsätts medel motsvarande
2,3 procent för 2020, 2,4 procent 2021 och
2,5 procent 2022. Beräkningarna utgår från en
löneökning om 2,0 procent för 2019.
Lokaler
Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till
investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är
beslutade under 2019 och för 2020 är inräknade i
driftsbudgeten. Medel finns även avsatta för lokalkostnadsökningar för verksamhetslokaler som inte
ägs av KFAB och KIAB. Grunduppräkningen beräknas
på KFAB:s hyresuppräkning om 1,74 procent 2020.
I driftsbudgeten finns ett effektiviseringskrav på
KFAB gällande verksamhetslokaler om 4 mnkr från
och med 2020.

Ökade driftskostnader till följd av
investeringar
Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna
lämnat förslag till prioriterade investerings- och
exploateringsbehov. För varje investering ska
nämnderna också redovisa hur investeringen
kommer att påverka den egna nämndens eller andra
nämnders driftskostnader, ökade såväl som
minskade driftskostnader.
Investeringsbehoven är fortsatt höga och en
prioritering är nödvändig för att kostnaderna ska
rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är
investeringarnas nettoeffekt som är utgångspunkten
i prioriteringsarbetet. Avskrivningarna under
planperioden ska inte uppta mer än tre procent av
driftbudgeten. Det innebär för perioden 2020-2022
att avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till
mer än ca 70 mnkr per år.
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Den totala investeringsbudgeten uppgår till
153 mnkr för 2020. Exploateringsbudgeten uppgår
till 128 mnkr. Avskrivningsbudgeten är framräknad
utifrån tidigare investeringar och nya investeringar
enligt investeringsbudgeten för 2020-2022. Utifrån
detta uppgår avskrivningsbudgeten till 78,1 mnkr
2020. Budgetmässigt uppnås därmed inte
kommunens finansiella mål i dagsläget, då andelen
blir 3,5 procent för 2020. För plan 2021 blir andelen
3,6 procent och för 2022 3,5 procent. Målet
utvärderas i samband med årsredovisningen då det
verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla
investeringar med, vilket innebär att avskrivningarna
oftast blir lägre än budgeterat.
Driftkonsekvenserna uppgår till 1,2 mnkr för 2020.
Dessa finns med i driftsbudgeten och är fördelade
på berörda nämnder. I år har även hänsyn tagits till
driftkonsekvenser av tidigare års investeringar, det
beloppet uppgår till 0,4 mnkr.

Övriga pris- och kostnadsförändringar
I driftsbudgeten finns inga övriga medel avsatta till
generella pris- eller kostnadsökningar. Eventuella
pris- och kostnadsökningar ska hanteras inom ram
av nämnderna genom effektiviseringar.

Ramjusteringar
I 2019 års budget fick fyra nämnder tillfälliga
ramförstärkningar. Dessa har justerats bort inför
2020. Totalt handlar det om 25,2 mnkr med följande
fördelning; 18,0 mnkr vård- och omsorgsnämnden,
3,0 mnkr socialnämnden, 4,0 mnkr viadidaktnämnden och 0,2 mnkr kommunstyrelsen.
I 2020 års budget ges vård- och omsorgsnämnden
en ramförstärkning om 11,2 mnkr.
I budgeten ges också ett antal tillfälliga
ramförstärkningar. Socialnämndens ram förstärks
tillfälligt med 10 mnkr under åren 2020 och 2021.
I delårsrapporten 2019 lämnade socialnämnden en
helårsprognos på -34,8 mnkr jämfört budget. Kravet
på socialnämnden är att åtgärda underskottet under
de kommande två åren, varav minst 15 mnkr under
2020. Kommunens driftsbudget för 2020 är lagd
med hänsyn till att det måste finnas marginaler i
resultatet.
Viadidaktnämndens ram förstärks tillfälligt med
3 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder 2020-2021.
Kulturnämndens ram förstärks tillfälligt med 2 mnkr
för Lyckliga Gatorna 2020 och 0,5 mnkr för
ungdomsverksamhet 2020.
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Avsatta medel
Kommunen har tre olika sorters avsatta medel;
resultatutjämningsreserv (RUR), medel i
integrationsfond samt medel från tidigare års
resultat som öronmärkts för framtida särskilda
satsningar, så kallade tillväxtfrämjande medel. Dessa
medel kan användas för tillfälliga satsningar, utifrån
följande förutsättningar:

Resultatutjämningsreserv RUR
Från och med den 1 januari 2013 finns det i
kommunallagen en möjlighet att reservera delar av
ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm
beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för
resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en
avsättning till RUR om 17 mnkr.

Avsatta medel, prognos 2020

Belopp
(mnkr)

RUR

17,0

Integrationsfonden

27,3

Integrationsfond
I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att
inrätta en integrationsfond. En del av den
schablonersättning som årligen tilldelas kommunen
från Migrationsverket avsätts till fonden för att
kunna användas till specifika projekt. Medlen i
integrationsfonden kan bland annat användas för
utvecklande insatser för förbättrad integration.
Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen kan
initiera projekt. Kommunstyrelsen fattar beslut om
beviljande av medel ur integrationsfonden.
Tillväxtfrämjade medel
I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011,
2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt
medel av resultatet för särskilda framtida satsningar
avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt.
Dessa medel kan användas för det ändamål som
beskrevs i samband med avsättningen, det vill säga
vad de öronmärktes för.

Nämnd Avser

Varav beslut i budget 2020

2,0 VIAN

Yrkesvux Katrineholm

varav beslut i budget 2020

2,5 KS

Satsning kompetensförsörjning

0,6 KS

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter

varav beslut i budget 2020
Tillväxtfrämjande medel

35,3

Totalt

79,6
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Prioriteringar och satsningar
2020 utifrån kommunplanen
Utgångspunkten för planeringen inför 2020 är de övergripande målen och
resultatmålen i kommunplan 2019-2022. I detta avsnitt redovisas ett urval av de
insatser som nämnder och bolag planerar att genomföra under 2020 för att nå målen.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen
försörjning
Fler katrineholmare
 Fler nya detaljplaner och tomter för attraktiva
bostäder och företagsetableringar i staden och
på landsbygden
Växande och breddat näringsliv
 Uppdrag att intensifiera det proaktiva arbetet för
företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln
 Destinationsutveckling av platsen Katrineholm
 Parkeringshus Norr
 Anläggning av infrastruktur på planlagd mark i
syfte att skapa fler säljbara ytor
 Markreserv för etableringar
 Fortsatt utveckling av service till privatpersoner
och företagare i samband med bygglovs- och
miljöärenden

Ökad sysselsättning och egen försörjning
 Ökat fokus på entreprenörskap i skolan, genom
bland annat obligatorisk praktisk arbetslivsorientering, KomTek och Ung Företagsamhet (UF)
 Stärkt arbetslivsanknytning i skolan och utvecklat
stöd till unga kring studie- och yrkesval genom
motiverande studie- och yrkesvägledning,
utbildning av lärare, branschföreläsningar,
mässor, med mera

 Samverkan med Arbetsförmedling kring
införande av intensivår för nyanlända inom
etableringsprogrammet, vilket kommer att öka
kraven på svenska för invandrare (sfi) och
vuxenutbildning
 Bredda rekryteringen till vård och omsorg bland
personer med utländsk bakgrund som inte
kommit in på arbetsmarknaden

Projekt för ökad egen försörjning
 MIKA. Samtidigt som projektet fortsätter med fler
deltagare under 2020 utvärderas och tillvaratas
arbetsmetoderna för att fler ska nå egen
försörjning och locka personal till bristyrken (ESF)
 KLARA. Syftet är att skapa förutsättningar för
ökat arbetskraftsdeltagande bland utrikesfödda
kvinnor (ESF)
 Lyckliga Bibblan. Syftet är att nå fler invånare,
öka samhällsengagemang och ge verktyg för att
närma sig egen försörjning (Kulturrådet)
 Utbildningsinsatser för försörjningsstödstagare i
nära samarbete med arbetsgivare, ansökan med
Samordningsförbundet RAR (ESF)
 Språkutveckling bland utrikes födda kvinnor,
ansökan med Samordningsförbundet RAR (ESF)

Resultatmål enligt kommunplanen
 Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer
vid mandatperiodens slut
 Förbättrat företagsklimat
 Växande och breddat näringsliv

 Arbetsmarknadssatsning för att fler med
försörjningsstöd ska komma vidare till egen
försörjning genom coaching, kompetenshöjande
insatser och jobb inom kommun och näringsliv

 Fler unga entreprenörer

 Uppdrag att inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och -bedömningar, i syfte att visa på
möjliga vägar till egen försörjning

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning
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 Fler arbetstillfällen
 Ökad sysselsättning

 Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
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 Fortsatt satsning på asfaltering och beläggningsarbeten på kommunens gator, vägar, gång- och
cykelvägar

Attraktiva boende- &
livsmiljöer
Ökat bostadsbyggande
 Aktualitetsprövning av översiktsplanen och
uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet
 Pågående planarbete för 600 bostäder
 Uppstart av nya planprocesser för fler bostäder,
företagsetableringar och kommunala
verksamhetslokaler

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd
 Fortsatta investeringar i belysning, parker,
offentlig konst, lekplatser, friluftsbad och
grönytor

Resultatmål enligt kommunplanen
 Fler bostäder, med variation mellan olika
bostadstyper och upplåtelseformer
 Tryggare offentliga miljöer
 Resandet med cykel och till fots ska öka
 Resandet med buss och tåg ska öka
 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar
 Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020

 Konstnärlig utsmyckning på nya äldreboendet
Dufvegården, nya förskolan Karamellen, nya
parkeringshuset på Norr och nya ishallen på
Backavallen

En stark & trygg skola för
bättre kunskaper

 Utveckling av servicepunkterna på landsbygden
för att stärka förutsättningarna för en levande
landsbygd med naturliga mötesplatser

Plats för fler barn och elever
 Nya förskolan Karamellen på Norr öppnas

Trygga offentliga miljöer
 Systematiskt trygghetsarbete genom metoden
EST, effektiv samordning för trygghet, med nära
samverkan med polisen och andra aktörer för att
kartlägga och sätta in rätt åtgärder för ökad
trygghet
 Se över nya lösningar för belysning och
möjligheter till smart-city lösningar, exempelvis
digitala parkeringsmodeller
 Beredskap för att sätta in trygghets-/ordningsvakter

Säker och funktionell infrastruktur
 Säkerhetsställa goda tågförbindelser och
avgångstider i samverkan med Region Sörmland
och Trafikverket
 Fria bussresor för 65+ sommaren 2020
 Fortsatt satsning på säkra gång- och cykelvägar,
bland annat vid Nävertorpsgatan och
Järvenskolan
 Utreda nya cykelvägar inom Julita och Strångsjö,
vid Djulö Backar samt mellan Bie och
Katrineholm
 Nya stråket färdigställs fram till Vasabron
 Ombyggnation av Vasavägen mellan
Oppundavägen-Skogsborgsgatan med
planteringar och åtgärder för ökad trafiksäkerhet
 Cirkulationsplats riksväg 52/Värmbolsvägen
(gamla Scaniakorset)

 Om- och tillbyggnation samt ny idrottshall vid
Sandbäcksskolan
 Planering för ny idrottshall vid Skogsborgsskolan
 Ombyggnation för flytt av VF-programmet (VVS
och fastighet) från Lindengymnasiet till KTC och
för att möta Järvenskolornas lokalbehov
 Byggstart nya grundskolan på Norr och nya
Järvenskolan
 Fortsatt långsiktig planering för att möta framtida
behov av förskolor och skolor

Kunskapsfokus, trygghet och studiero
 Barnkonventionen blir lag, förtydligar att barns
rättigheter ska beaktas i alla ärenden och
beslutsprocesser som rör barn
 Utvecklad samverkan mellan förskolan och
biblioteket genom läsfrämjande verksamhet
 Systematiskt kvalitetsarbete i skolan (ViSKA) och
framtagande av nya verktyg för prognoser för
måluppfyllelse och betyg på individ- och
gruppnivå, i syfte att tidigt kunna identifiera
individuella behov och insatser
 Fortsätta arbeta för en likvärdig skola där elever
får stöd utifrån sina förutsättningar och behov
inom ramen för den ordinarie skolan
 Bredda gymnasieskolans introduktionsprogram
för att bättre möta elevers olika behov och öka
genomströmningen
 Stöd till placerade barn och unga för att klara
målen i skolan genom bland annat SkolFam,
samverkan med elevhälsan och stöd till
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ungdomar som bor i kommunens HVB-hem och
stödboenden

Mat och hälsa för goda studieresultat
 Barn- och elevhälsan stärks genom
tvärprofessionella team för att på sikt kunna
arbeta mer främjande och förebyggande på
grupp- och organisationsnivå

studieavbrott och öka måluppfyllese inom
vuxenutbildningen
 Se över metoder och arbetssätt inom svenska för
invandrare för att öka genomströmningen och
måluppfyllelsen

Resultatmål enligt kommunplanen
 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

 Förvaltningsövergripande samarbete för fler
vuxna i skolan i syfte att öka tryggheten

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå
höga resultat

 Fortsatt utveckling av mat och måltidspedagogik i
förskolor och skolor utifrån måltidspolitiska
programmet

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och
nå höga resultat

 Öka medvetenheten om att fysisk aktivitet är en
förutsättning för inlärning utifrån idrottspolitiska
programmet
 Tävlingen ”Gå och cykla till skolan” för att främja
barns hälsa, öka säkerhet och minska belastning
på miljön genom minskad biltrafik vid skolorna

Utbildning för jobb eller fortsatta studier
 Utveckla förutsättningarna att bedriva högre
studier från hemorten genom att stärka
samverkan med högskolor och universitet
 Samverkan med näringslivet kring kompetensförsörjning så att de utbildningar som erbjuds
möter behoven på den lokala arbetsmarknaden
 Erbjuda mer flexibla studier som alternativ till
distansstudier för att minska risk för
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 Ökad trygghet i skolan
 Mer fysisk aktivitet och utveckling av
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers
hälsa och studieresultat
 Fler studerande ska klara målen i kommunal
vuxenutbildning
 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial
nivå

Trygg vård & omsorg
Plats för fler som behöver omsorg och stöd
 Nya äldreboendet Dufvegården färdigställs
 Ny gruppbostad enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade)
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 Uppdrag att planera för anpassning och
modernisering av övriga boendeplatser för
personer med behov av omsorg och stöd
 Ett nytt åtagande för kommunen är att personer
som ingår i personkretsen för LSS, och som på
grund av stora och varaktiga funktionshinder
behöver hjälp med andning, kan ansöka om stöd
av personlig assistans

Trygghet, delaktighet och livskvalitet
 Ytterligare förbättra sociala aktiviteter utifrån
brukarnas önskemål
 Ökad social samvaro för boende på kommunens
äldreboenden genom sociala måltider där
personal äter tillsammans med de boende samt
olika evenemang
 Aktivt arbete för att minska risk för undernäring
för äldre på särskilt boende genom god och
näringsriktig mat och insatser för att förkorta
nattfastan
 Fallpreventionsvecka med information till äldre
om vikten av motion och hur fallolyckor kan
förebyggas
 Fortsatt arbete för att ta tillvara de möjligheter
som digitalisering och välfärdsteknik skapar för
att göra vardagen enklare och tryggare för
människor i behov av vård och omsorg

Sociala insatser för att minska utsatthet och
utanförskap
 Samarbete mellan familjecentralen och svenska
för invandrare i syfte att erbjuda kulturanpassat
föräldraskapsstöd för nyanlända
 Normkritiskt och våldsförebyggande arbete inom
skolan, genom att öka medvetenhet om
diskrimineringsgrunder och normer med särskilt
fokus på maskulina normer kopplat till våld
 Intensifierat arbete mot uppfostringsvåld, våld i
nära relationer och hedersrelaterat förtryck,
bland annat genom utbildning till personal i
förskola och skola samt elever
 Fortsatt utveckling av insatser inom området
psykisk ohälsa genom fokus på samordnad
individuell plan (SIP) och samsjuklighet
 Kommunövergripande ANDTS-förebyggande
insatser (alkohol, narkotika, droger, tobak och
spel om pengar), exempelvis antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, feriearbetande
ANDTS-ambassadörer och införande av ANDTScoachmetoden för att öka kunskapsnivån
 Miljöer där barn vistas, exempelvis bad-, lek- och
idrottsplatser, ska göras rökfria
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Minskade kostnader för placeringar
 Fortsatt utveckling av samverkansformer och
behandlingsmetoder på hemmaplan för att
minska externa placeringar inom missbruksvård
Resultatmål enligt kommunplanen
 Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en
positiv upplevelse kring bemötande, förtroende
och trygghet
 Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare
inom vård och omsorg
 Måltiderna för brukare inom vård och omsorg
ska utvecklas
 Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
 Anhörigstödet ska utvecklas
 Förebyggande och tidiga insatser för barn och
unga ska prioriteras
 Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt
med individ- och familjeomsorgen
 Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska
användas i ökad utsträckning inom individ- och
familjeomsorgen
 Kommunens kostnader för placeringar ska
minska
 Färre barn och unga ska utsättas för risk att
skadas till följd av eget eller andras bruk av
tobak, alkohol eller narkotika

Ett rikt kultur-, idrotts- &
fritidsliv
Goda möjligheter till en innehållsrik fritid för
alla
 Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn
och unga inom Lyckliga Gatorna, med målet att
finnas på fler platser, utöka öppettider och öka
samverkan med föräldrar, föreningsliv och
näringsliv
 Öppen kulturskola på lov- och helger och
samverkan med Lyckliga Gatorna för att nå ut till
nya målgrupper
 Utveckla samverkan mellan ungdomsverksamheten och föreningslivet för att öka
förutsättningar till olika fritidsaktiviteter och
kulturella uttryckssätt för besökarna
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 Utvecklad samverkan för att brukare inom vård
och omsorg ska erbjudas en bred och anpassad
kulturell verksamhet
 Fortsatt utveckling av Djulöområdet
 Inventera vandringsleder, motionsspår och
anläggningar för friluftsliv som underlag för
prioritering av åtgärder och utveckling
 Utveckla information och marknadsföring kring
vilka möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra
fritid som finns i Katrineholm
 Förverkliga det nya idrottspolitiska programmet
tillsammans med idrottsstrategiska gruppen och
föreningar
 Utifrån det nya måltidspolitiska programmet
bidra till att invånare gör hälsosamma val i
kommunens offentliga restauranger och
cafeterior

Ett aktivt kulturliv
 Målgruppsanpassat arbete för att nya besökare
ska hitta till Konsthallen och den offentliga
konsten
 Öka stödet till ideella organisationer inom kulturområdet för att söka och genomföra projekt
 Utreda möjligheterna för regional
mediesamverkan

Goda förutsättningar för spontan och
organiserad idrott
 Modernisera och utveckla Backavallen med ny
arena samtidigt som kylmedel för isytorna byts
till ett miljö- och hälsovänligt alternativ för att
klara besiktning och krav enligt nya EU-direktiv
 Planering och byggnation av nya idrottshallar vid
Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan, nya skolan
på Norr och nya Järvenskolan
 Upprustning av Sköldinge idrottsplats, Strångsjö
idrottsplats och Stalls backe
 Utveckla verksamhet och utbud i simhallen

Resultatmål enligt kommunplanen
 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet
 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska
prioriteras
 Jämställda kultur-, idrotts- och
fritidsverksamheter
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Hållbar miljö

Mekan för att förhindra att föroreningar når sjön
Näsnaren

Minskad klimatpåverkan
 Påbörja arbete med klimatanpassningsplan

 Fortsatt arbete med inventering av enskilda
avlopp

 Se över områden som kan utvecklas till solparker
 Ta fram informationsmaterial riktat till
bygglovssökande om solceller och solenergi

 Projekt för effektivare tillsyn av avloppsreningsverk
 Fortsatt arbete med att minska hästhållningens
övergödande påverkan på sjöar och vattendrag

 Fortsatt utbyte av fossildrivna fordon till
miljövänligare alternativ samt utredning av
infrastruktur för laddmöjligheter till elbilar
 Ökad användning av resfria möten och resor
med cykel, till fots eller samåkning
 Klimatsmartare måltider, bland annat genom att
minska mängden kött som serveras i
kommunens offentliga restauranger
 Ersätta plastmaterial, som engångsartiklar, med
miljövänligare alternativ
 Minskad miljöpåverkan genom förändrad
lagerhållning och logistik
 Bytestorget utökas med it-produkter för återbruk
av till exempel telefoner, datorer och läsplattor

God bebyggd miljö och biologisk mångfald
 Påbörja arbetet med att inrätta två kommunala
naturreservat, Gersnäs ekhagar samt
omgivningar kring Forssjö
 Omvandling av klippta grönytor till
ängsplanteringar
 Utreda förutsättningarna för att starta en
naturskola vid Tornstugan
 Genomföra projektet Lyckliga Skogen i
samarbete med friluftsfrämjandet för att stärka
barns och ungas förståelse för natur och miljö
 Informationsinsatser och skräpmätningar utifrån
handlingsplanen mot nedskräpning
 Samråd inför nytt system med fastighetsnära
förpackningsinsamling

Rent vatten
 Genomförande av Öljareprojektet med
lågflödesmuddring och näringsåterföring.
 Anlägga våtmark vid Mejeridiket i samarbete
med Sörmland Vatten AB, Finja Betong och SKF

Resultatmål enligt kommunplanen
 Ökad andel miljöfordon i kommunens
verksamheter
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 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
 Ökad solelproduktion
 Minskade utsläpp av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
 Nedskräpningen ska minska
 Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva
åtgärder och naturskydd
 Klimatsmartare måltider i kommunens
måltidsverksamhet

Attraktiv arbetsgivare &
effektiv organisation
Tryggad kompetensförsörjning
 Fortsatt satsning på kompetensförsörjning
genom exempelvis utbildningstjänster och
generationsväxling

Effektiv organisation
 Ökad samordning av kommunens resurser,
exempelvis kompetenser och lokaler, för en
effektivare organisation
 Inrätta en kommungemensam reception, i syfte
är att utveckla Kontaktcenter som en väg in för
invånarna och att effektivisera kommunens
receptionsverksamhet
 Utreda möjliga åtgärder för att motverka att
vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet
som sedan inte utnyttjas, exempelvis förskola på
sommaren, omsorg på udda tider eller lovskola
 Utreda kommunens lokalvård inför kommande
upphandling

Digitalisering
 Stärkt samordning och ledning av digitaliseringsarbetet
 Fortsatta investeringar i nätverk och wifi

 Utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjningsplaner kopplat till planeringsarbetet

 Översyn av it- och informationssäkerheten för att
möta ökade krav och behov

 Intensifierat samarbete med universitet och
högskolor

 Utveckling av fler e-tjänster samt arbete för att
öka användningen av kommunens e-tjänster

 Ökat stöd till nya chefer genom förstärkt
introduktion och mentorskap

 Fortsatt digitalisering och automatisering av olika
processer, exempelvis bygglov, ekonomiskt
bistånd och inom ekonomi och upphandling

 Traineeprogram för framtida ledare och ökade
möjligheter till karriärutveckling inom
kommunen
 Stärkt arbete kring värdegrund och
medarbetarskap
 Öka förvaltningarnas mottagande av praktikanter
och olika stödanställningar

Hälsofrämjande arbetsplatser
 Fortsätta utveckla det hälsofrämjande arbetet
och öka kunskapen om hälsofrämjande faktorer
 Minska sjukfrånvaron genom stödjande insatser
vid risk för och under sjukskrivning
 Utveckla ledningssystem för kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete
 Främja och peppa för goda och hälsosamma
mat- och fikavanor, under devisen ”I Katrineholm
ska det vara lätt att gör bra val”
 Informera om rökfri arbetstid samt erbjuda stöd
för de som vill sluta röka
 Fortsatt satsning på kommungemensamma
personalsociala aktiviteter
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 Utveckling och digitalisering av kommunens
geografiska information
 Upphandling av lärplattform och verksamhetssystem inom skolan

Resultatmål enligt kommunplanen
 Säkrad kompetensförsörjning
 Ökat medarbetarengagemang
 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
 Ökad digital delaktighet
 Ökad effektivitet genom nya samverkansformer
internt och externt
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
 Avskrivningar ska under mandatperioden inte
överstiga tre procent av driftbudgeten
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Räkenskaper
Övergripande driftbudget 2020 med plan 2021-2022
Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

-12 271
-838 787
-181 982
-11 600
-109 373
-58 009
-3 000
-37 638
-529
-102 772
-180 468
-62 543
-711 875
-32 020
0
0

-11 139
-867 789
-200 281
-14 208
-117 312
-65 761
-3 000
-42 952
-534
-111 900
-191 307
-64 714
-728 602
-32 810
0
0

-11 139
-876 625
-201 785
-14 208
-118 116
-66 461
-3 000
-40 452
-534
-111 900
-191 307
-64 714
-732 594
-32 810
0
-7 650

-11 139
-884 765
-202 485
-14 208
-118 116
-67 161
-3 000
-40 452
-534
-111 900
-181 307
-61 714
-737 647
-32 810
-37 035
-9 998

-2 160 885

-2 252 027

-2 271 509

-2 311 785

Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska segregation

-23 070
0
0
91 245
-118 500
12 538
67 712
-67 825
1 507 147
615 405
63 790
11 236
18 075
5 000

-5 309
0
0
93 375
-120 100
13 213
93 160
-78 134
1 514 749
693 782
65 632
13 786
9 908
8 000

-40 588
-37 035
-11
95 377
-129 800
13 213
100 809
-84 359
1 562 621
710 712
65 632
13 436
0
0

-76 524
-39 511
1 289
97 654
-134 300
13 213
103 158
-86 303
1 624 091
724 813
65 632
13 436
0
0

Summa finansiering

2 182 754

2 302 062

2 270 008

2 306 648

21 869

50 035

-1 501

-5 137

Belopp i tkr

Nämnd/benämning
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav kommuncentrala
varav kommunledningsförvaltningen samt näringsliv
varav samhällsbyggnadsförvaltningen
varav kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder

TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

1,00%

2,20%

-0,06%

-0,21%

21 863

22 921

23 390

24 145
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Investeringsbudget 2020 med plan 2021-2022
Belopp i tkr
Nämnd

Investeringskostnad
Mål Kat

KS/KLF

7

Benämning
Digitalisering, ekonomi- och
4 upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4 Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2-4, 7

4 Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2-4, 7

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1-4, 7

1 IT/informationssäkerhet

300

KS/KLF

7

4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

450

KS/KLF

7

4 Digitalisering

Summa kommunledningsförvaltningen

2020

2021

Driftkonsekvenser
2020

2021

500

2022

-100

-100

-100

-100

300

2 000
5 000

3 550

KS/KLF

2

4 Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4 Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4 Stadsparken scen belysning

KS/KLF

6

3 St Djulö bergvärme

1 000

KS/KLF

5

4 St Djulö utemiljö

1 200

KS/KLF

2, 4

1 000

KS/KLF

7

4 Mobilt reservkraftverk
Gröna Kulle slipning av golv samt nya
4 mattor i trapporna

KS/KLF

2

KS/KLF
KS/KLF

2 500

0

1 200
500
150

10

130

2

4 Gamla vattentornet invändig trappa
Oförutsedda mindre investeringsbehov
4 (verksamhetsanpassning/myndighetskrav)

150

1

4 Maistro, Fettavskiljare

500

Summa kommunägda fastigheter

2022

500

1 280

150

150

4 700

650

75
200

0

10

0

250

10

10

500

5

5

11

-67

5

5

KS/SBF

1

5 Nya informationsplatser/skyltar

KS/SBF

1

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

KS/SBF
KS/SBF

1
1-2,
4-7

KS/SBF

2

1 Tillgänglighetsåtgärder

250

150

KS/SBF

2

4 Övriga investeringar

200

200

KS/SBF

2

5 Belysning

1 000

1 000

10

10

10

KS/SBF

2

5 Bievägen, Norra stadsdelen

500

4 000

15

15

15

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

50

25

15

KS/SBF

2

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

KS/SBF

2

5 Gator

KS/SBF

2

5 Nya Stråket

KS/SBF

2

5 Trafiksäkerhetsåtgärder

KS/SBF

2

5 Köpmangatan gångfartsområde

KS/SBF

2

5 Ny park på Norr (Park 2030)

KS/SBF

2

5 Sveaparken

KS/SBF

2

5 Vasavägen Oppundav-Skogsborgsg

KS/SBF

2

5 Värmbolsvägen-Dalvägen

KS/SBF

2

5 Åtgärder enligt hastighetsplanen

KS/SBF

2

5 Resecentrum

KS/SBF

2

5 Attraktiva parker

500

1 000

KS/SBF

2

5 Belysning cykelbana till Forssjö

200

3 000

KS/SBF

2

5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

5 Åtgärder för nytt P-hus Norr
Utveckling och digitalisering av
4 kommunens geografiska information
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2 110

56

300

100

5 000

500
1 000

10 000

15

200

500

500

5 000

250

1 000

120

110

90

25

25

3 500
500
1 000

5 000

4 000

60

90

2 000

10

20

2 000
250

700

10
20

20

40

50

500

1 250

28
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Belopp i tkr
Nämnd

Investeringskostnad
Mål Kat

KS/SBF

2

Benämning
Cirkulationsplats
5 Vingåkersvägen/Västgötagatan

2020

KS/SBF

6

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

KS/SBF

6

5 GC-väg Nävertorpsgatan

KS/SBF

6

5 Kollektivtrafikåtgärder

KS/SBF

6

KS/SBF
KS/SBF

2021

Driftkonsekvenser

2022

2020

2021

2022

4 000
500

500
10

10

375

375

375

8

8

8

5 Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

6

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

15

15

15

6

5 Åtgärder enligt grönplan

KS/SBF

5

5 Aktivitetsparker i kransorterna

350

KS/SBF

5

5 Attraktiva gångstråk

500

500

10

10

KS/SBF

5

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

500

500

5

5

KS/SBF

5

4 Begravningsplats husdjur

400

1 500

1 000

2 000
40

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

21 285

22 600

34 925

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

27 565

30 850

38 075

464

409

164

KS/SBF

1

6 Exploatering

18 000

20 000

20 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000

10 000

10 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Lövåsen omr.

10 000

10 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering KLC-Laggarhult

10 000

5 000

KS/SBF

1

6 Markreserv

100

0

0

Exploateringsram kommunstyrelsen
Förskola - inventarier och teknisk
BIN
3, 7
1 utrustning
Grundskola - inventarier och teknisk
BIN
3, 7
4 utrustning

100

30 000

30 000

128 000

95 000

50 000

2 750

500

1 500

1 500

1 500

BIN

3, 7

1 Idrottshall Sandbäcken

500

BIN

3, 7

500

BIN

1, 3

1 Idrottshall Skogsborg
Gymnasieskola - inventarier och teknisk
4 utrustning

1 000

BIN

1, 3

1 Flytt VF-programmet

1 650

BIN

1, 3

1 FT-programmet

BIN

1, 3

1 Linden - upprustning av kök

400

BIN

1, 3, 5

4 Gemensamma verksamheter

300

300

BIN

1, 3, 5

4 Upprustning idrottshallar
Oförutsedda investeringar och
4 myndighetskrav

300

300

300

1 000

1 000

1 630

780

BIN

3

BIN

3, 7

1 1:1 satsning år 1-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola 7-9

28 300

BIN

1, 3

12 300

BIN

3, 7

4 Inventarier ny skola f-6
Upphandling verksamhetssystem och
1 lärplattform

Investeringsram bildningsnämnden
Bärbara datorer för platsbunden utlåning
VIAN
3
4 till elever, laddvagnar
Inventarier lokaler ombyggnation av
VIAN
7
2 klassrum
Inventarier lokaler, smartboards,
VIAN
1
4 telebildsutrustning
Investeringsram viadidaktnämnden

500

500

500

3 000

5 000

6 000

1 500

3 000

3 000

9 450

57 980

13 880

0

0

0

456

456

456

84

84

84

150

150

84

84

84

138

39

594

645

606
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Belopp i tkr
Nämnd

Investeringskostnad
Mål Kat

Benämning

2020

2

4 Offentlig konst

KULN

2

4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

5

4 Konstinköp

KULN

5

4 Oförutsedda investeringar

KULN

5

4 Bibliotekshyllor

KULN

5

4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen

150

KULN

5

4 Kompletteringar Black Box

700

KULN

5

4 Belysning Konsthallen

4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen
Konstnärlig utsmyckning parkeringshus
4 Norr
Konstnärlig utsmyckning högstadieskola
4 Järven
4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola Norr
Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad
4 Sandbäcksskolan
Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad
4 Skogsborg

Investeringsram kulturnämnden
STN

7

STN

1-7

STN

2

STN

2, 5-6

STN

2, 6

1,4 Arbetsmiljöåtgärder
4 Oförutsedda investeringar
4 Verksamhetsfastigheter
4 Fordon och maskiner

500

2021

KULN

500

Driftkonsekvenser

2022

375
2 350
1 650
300

300
300

100

300

300

500

500

1 100

1 100

220
4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

0

0

-550

-1 605

350
5 300

1 500

-5

600

2

5 Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

STN

2, 6

5 El och belysning

1 000

1 000

1 000

STN

2, 5

4 Friluftsbad

50

100

100

STN

2, 6

4 Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4 Trädprojekt

300

300

STN

5

1 Lekplatser och parkutrustning

600

600

STN

6

4 Växthus, teknik och utrustning

400

400

STN

2

4 Bevattning

150

150

STN

2, 5, 7

200

200

STN

5

STN

5

4 Sportutrustning

STN

5

STN

2

STN

2, 5-6

4 Fastigheter
Brandskyddsarbete utförande och
1 mjukvara
Dammängen motocross
1 avloppsanläggning

STN

2, 5

STN

5

4 Projekt Backavallen

STN

5

4 Discgolfbana

STN

2, 5-6

STN

2, 5

1 Jordvallstorp renovering

200

STN

2, 5

4 Krämbolsstugan

100

STN

2, 5

4 Oxvandringen Björkvik

100

STN

2, 5

4 Sköldinge idrottsplats

STN

2, 5

4 Stalls backe duschar

75

STN

2, 5

4 Strångsjö idrottsplats

100

600

200

1,4 Simhallen
700

100

270

75

700

700

700

3 300

100

100

90

250

4 Dammängen skytte, byggnader
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2022

250

STN

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

2021

2 650

4 Dagvattenåtgärder

4 Digitalisering

2020

500

100
76 000

39 300

500

100
600

100

100
50

100

-75

132
Belopp i tkr
Nämnd
STN
STN

Investeringskostnad
Mål Kat Benämning
2, 4-5,
7
1 Tillgänglighetsanpassning

2020
100

2021

Driftkonsekvenser

2022

100

100

100

100

2, 3

1 Trygghetsbelysning fastigheter

STN

2, 5

4 Tennishallen fasadmålning

STN

3-4, 6

4 Storköksutrustning

STN

3-4, 6

4 Måltidsmiljö

STN

4

4 Packbord höj- och sänkbara

50

STN

3

4 Städvagnar förskolan

50

50

50

STN

3

4 Städmaskiner

300

300

300

STN

5

4 Stadsparken el

99 150

57 500

18 175

100

100

100

2020

2021

2022

8

8

508

-542

-1 597

0

0

0

400

20

20

480
1 700
200

175

Investeringsram service- och tekniknämnden

3

SOCN

7

SOCN

7

4 Möbler och inventarier
Digitalisering och utveckling av
4 datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1 Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4 Nytt verksamhetssystem

100

1 500

500

900

2 300

1 300

7 000

7 000

Investeringsram socialnämnden
Inventarier nytt äldreboende
VON
4, 2
4 Dufvegården
VON

4, 2

4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården

VON

4, 2

4 Spolos Dufvegården

1 000

10

10

VON

4, 2

4 Diskdesinfektorer Dufvegården

200

10

10

VON

4

4 Sängar och madrasser

200

200

200

VON

4

1 Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4 Möbler

500

500

VON

4

1 Medicinskåp

400

400

400

VON

4

1 Brandsäkerhet

200

200

200

VON

4

4 Ny teknik

400

400

400

VON

7

4 Arbetsmiljöåtgärder

400

400

VON

4

1 Aktskåp

325

VON

4

4 Ny gruppbostad

700
11 125

9 400

2 400

20

60

60

Summa total investering

152 959

162 745

80 836

1 076

11

-1 289

Summa total exploatering

128 000

95 000

50 000

100

0

0

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden
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Budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022
Förv
KFAB
KFAB

Objekt
Fastighetsbevarande åtgärder
i div 200
Laddstolpar för verksamhetsbilar på KFAB:s mark

KFAB
Parkeringshus Norr
KFAB
Safirenhuset ventilation
KFAB totalt
BIN
Utemiljö förskolor/skolor
BIN
Ljudabsorbenter och akustik
Sammanställning av mindre
ombyggnationer i
BIN
skolor/förskolor
Ombyggnad ny inriktning KTC
2 samt KTS Röda. Ombyggnad
och anpassning för
BIN
Järvenskolorna
BIN
Ny högstadieskola Järven
BIN
Ny F-6 skola Norr
BIN
Ombyggnad av Tallåsskolan
BIN
Ombyggnad av Kupolen
BIN
Skolutbyggnad, övrigt
Om- och tillbyggnad av
BIN
Sandbäcksskolan
Skogsborgsskolan. Ny
BIN
idrottshall
BIN
Ny förskola Karamellen
BIN totalt
Oförutsedda mindre
investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/
FAST
myndighetskrav)
FAST
Projekteringspott
FAST
Allaktivitetsplaner på Norr
FAST totalt
Ombyggnad och utemiljö i
KULN
Lokstallet
KULN totalt
Återvinningsstationer för
STN
kommunens verksamheter
Ombyggnation kök och
STN
utemiljö
Om- och tillbyggnad samt
STN
utemiljö vid Sportcentrum.
Utbyte av nyckellås mot
STN
kodlås på uthyrningslokaler
STN totalt
Nytt äldreboende
VON
Dufvegården
VON
Kylanläggningar
Omb Furulidens gamla kök.
Ersättningsbostäder för
VON
Skogsbrynet
Om- och tillbyggnad samt
VON
utemiljö vid äldreboenden
VON totalt
FAST
Larm verksamhetslokaler
BIN
Ventilationsåtgärder
BIN
Ventilation Sörgården
BIN
Ventilation Tallås

Kat

Investering
2020

Investering
2021

Investering
2022

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

2

6 800

8 900

215

635

3

800

200

39

48

9 100

1 149
1 176
2 325
143
36

1 149
-615
788
114
78

385
1 068
114
78

1 600

350

234

208

305

305

2
2

35 500
35 500

2
2

11 000
18 600
1 750
1 200

2

2 000

2
2
2
2
2
2

4 300

2

30 000

30 000

917

2 442

1 458

2
2

4 000
0
40 300

29 700

1 667

941

64 250

485 600

127
2 107
3 985

4 840

27 676

500
1 000

500
1 000

1 500

500
1 000
800
2 300

1 500

334
115
33
482

115
230
40
385

115
230
32
377

2

0
0

7 200
7 200

2 500
2 500

100
100

468
468

631
631

2

0

400

400

165

26

52

2

700

103

50

1

230 500
165 000
35 000
10 000
43 500

2

2

1 700

400

700

200
2 300

200
1 000

1 000

265 000
1 500

2

2
2

1 600

2

54

67

13
281

13
143

26
145

90

20 735
188

98

857

2
1
1
1
1

12 299
9 225
1 358
417
1 578

1 000
1 700
1 000
4 500
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1 100
267 600
1 700
1 000
10 000

450
450
1 700
1 000

343
1 290
256
60
258
18

153
21 075
186
95
258
350

75
172
136
70
350

134
Förv
STN

Objekt
Fettavskiljare avlopp
Förbättringar av brandskydd
VON
på vård- och demensboende
Myndighetskrav totalt

Kat
1
1

Div 200 totalt

Förv
VON

Objekt
Nytt LSS-boende i kv Humlen
Ny huvudentré till Kulturhuset
KULN
Ängeln
Div 100 totalt

Kat
2

Objekt
Kat
Miljö- och energibesparande
FAST
åtgärder
2
Summa resultat av energibesparingar

Investering
2021

Investering
2022

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

1 000

1 000

107

60

70

250
7 450

13 700

3 700

12
710

12
961

626

86 450

375 950

503 850

9 173

28 658

30 696

Investering
2020

Investering
2021

Investering
2022

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

10 000

2

Div 200 + div 100 totalt

Förv

Investering
2020

1 853

10 000

3 000
3 000

0

0

95
1 948

95
95

96 450

378 950

503 850

9 173

30 606

30 791

Investering
2020

0

Investering
2021

3 000
3 000

Investering
2022

3 000
3 000

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

0

0
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Resultaträkning
Utfall
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

562 470
-2 653 067
-56 036

1 563 076
-3 670 960
-67 825

1 463 759
-3 641 447
-78 134

1 473 410
-3 742 953
-84 359

1 478 036
-3 824 842
-86 303

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-2 146 633

-2 175 709

-2 255 822

-2 353 902

-2 433 109

1 476 234
600 090
62 341
14 685
-5 004

1 507 147
615 405
63 790
15 520
-4 284

1 514 749
711 690
65 632
16 570
-2 784

1 562 621
710 712
65 632
16 220
-2 784

1 624 091
724 813
65 632
16 220
-2 784

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

1 713

21 869

50 035

-1 501

-5 137

Extraordinära intäkter/kostnader
Periodiseringsfond och uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

0
0
1 713

0
0
21 869

0
0
50 035

0
0
-1 501

0
0
-5 137

21 387

21 863

22 921

23 390

24 145

Belopp i tkr

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Balansräkning
Utfall
2018

Belopp i tkr

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

942 890 1 035 982 1 110 807 1 189 194

1 183 727

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Summa materiella anläggningstillgångar
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Summa finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

90 793
1 033 683

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

650 826

SUMMA TILLGÅNGAR

1 684 509

86 209
84 065
82 621
1 122 191 1 194 872 1 271 815

249 646

249 646

81 177
1 264 904

249 646

249 646

1 371 837 1 444 518 1 521 461

1 514 550

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
SUMMA EGET KAPITAL

732 567
1 713
17 000
751 280

723 048
21 869
17 000
761 917

744 917
50 035
17 000
811 952

794 952
-1 501
17 000
810 451

793 451
-5 137
17 000
805 314

AVSÄTTNINGAR
SUMMA AVSÄTTNINGAR

205 870

220 686

239 009

260 120

282 383

SKULDER
SUMMA SKULDER

727 360

362 424

393 980

452 278

429 208

1 684 510

1 345 028 1 444 941 1 522 849

1 516 905

550 472
1 893 735
1 067 052

543 016
525 370
517 054
2 641 411 2 907 411 2 907 411
1 090 122 1 109 866 1 145 145

507 403
2 907 411
1 181 081

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasing och hyror
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Investering- exploatering
Investering i pågående projekt
Ökning - av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut

28 | Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun

Utfall
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 713
56 036
21 327
0
79 076

21 869
67 825
21 305
0
110 998

50 035
78 134
18 323
0
146 492

-1 501
84 359
21 111
0
103 969

-5 137
86 303
22 263
0
103 429

-83 050
1 269
202 549
199 844

0
0
0
110 998

0
0
0
146 492

0
0
0
103 969

0
0
0
103 429

-112 301
0

0
-66 025
-70 000

0
-152 959
-128 000

0
-162 745
-95 000

0
-80 836
-50 000

-15 388
-24
-127 714

-136 025

-280 959

-257 745

-130 836

1 784

0

0

0

0

73 914
80 598
154 512

-25 027
154 512
129 485

-134 467
129 485
-4 982

-153 776
-4 982
-158 758

-27 407
-158 758
-186 165
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Särskilda uppdrag
Uppdrag till kommunstyrelsen att intensifiera
det proaktiva arbetet för företagsetableringar
och utveckling av centrumhandeln. Uppdraget ska
återrapporteras inom ramen för kommunens
delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med
berörda nämnder inrätta en kommungemensam
reception. Syftet är att utveckla Kontaktcenter som
en väg in för invånarna och att effektivisera
kommunens receptionsverksamhet. Uppdraget ska
återrapporteras senast i september 2020 inför
beredningen av övergripande plan med budget 20212023.
Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med
berörda nämnder inrätta ett team för
arbetsförmågeutredningar och -bedömningar.
Genom att nyttja befintliga kompetenser i den
kommunala organisationen ska ett team skapas som
på uppdrag ska kunna göra utredningar och
bedömningar av individers arbetsförmåga.
Bedömningarnas syfte är att visa på möjliga vägar till
egen försörjning. Uppdraget återrapporteras inom
ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.
Uppdrag till bildningsnämnden att utreda
möjliga åtgärder för att motverka att
vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet
som sedan inte utnyttjas. Syftet är att öka
förutsättningar för effektiv planering och
organisation av vissa verksamheter, exempelvis
förskola på sommaren, omsorg på udda tider och
lovskola. Uppdraget återrapporteras inom ramen för
kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i
samråd med KFAB planera för utveckling av
boendeplatser för personer med behov av
omsorg och stöd. Utgångspunkten är det finns
behov av att ta ett helhetsgrepp utifrån kommande
behov av boendeplatser samt de möjligheter som
skapas genom Dufvegården, ett nytt särskilt boende
för äldre med 96 platser som öppnar vid årsskiftet
2020/2021. I uppdraget ingår både att göra löpande
anpassningar utifrån aktuella behov och att planera
långsiktigt för modernisering och effektivisering av
strukturen när det gäller boendeformer utifrån
kommande behov. I de fall det bedöms motiverat
ska alternativa användningsområden för hela eller
delar av befintliga boenden belysas. Uppdraget ska
återrapporteras senast i september 2020 inför
beredningen av övergripande plan med budget 20212023.
Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att se
över hyrorna och inrätta ett kommunalt
bostadstillägg inom området funktionsstöd.
I uppdraget ingår dels att utforma regelverk för ett
kommunalt bostadstillägg riktat till boende i gruppeller servicebostad, dels att se över hyresstrukturen
för de berörda boendeformerna. Uppdraget ska
återrapporteras senast i september 2020 inför
beredningen av övergripande plan med budget 20212023.

Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun | 29

139

Bilagor
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda
ramjusteringar under beredningsprocessen
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2019-2021 KF 2018-11-19
§147
Övergripande politisk ledning 2019
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2018
EU-val 2019
Utbildning nya förtroendevalda 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Kompensation ökade hyror 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Aktuell ram 2020
varav Kommunfullmäktige
varav Revision
varav Överförmyndaren
varav Valnämnden

-12 271

Bildningsnämnden 2019
Tekniska justeringar
Effekter resursfördelningsmodell 2020
Kapitaltjänstkostnader 2018
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-BIN
Lönekompensation 2019, flytt STN -BIN
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Lönekompensation 2020, flytt STN -BIN
Kompensation ökade hyror 2020
Hyresuppräkning 2020, flytt STN-BIN
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
HPV-vaccinering av pojkar
Aktuell ram 2020

-838 787

Kommunstyrelsen 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning 2019, bussresor pensionärer sommar
Justering mellankommunal utjämning
Kapitaltjänstkostnader 2018
Bidrag Triangelgården 2019, engångsmedel
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden

-181 982
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-8
858
200
110
-3
-1
-24
-11 139
-4 616
-1 301
-5 157
-65

-7 221
183
-102
-731
-13 114
-18
-665
-14 609
-551
-3 431
-65
-2 744
14 100
-34
-867 789

200
-590
-1 856
600
-2 101
-230
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Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Justering kollektivtrafik
Kompensation ökade hyror 2020
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
Bidrag Triangelgården
Aktuell ram 2020
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltning inkl Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltning
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Avsatta medel från integrationsfonden 2020
Satsning kompetensförsörjning
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter
Totala medel 2020
Kulturnämnden 2019
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2018
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Kompensation ökade hyror 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
Lyckliga Gatorna, tillfällig ramförstärkning
Ungdomsverksamhet, tillfällig ramförstärkning
Aktuell ram 2020
Bygg- och miljönämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering politikerarvoden
Justeringar under den politiska beredningen
Aktuell ram 2020
Service- och tekniknämnden 2019
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2018
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-VON
Lönekompensation 2019, flytt STN -VON
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-BIN
Lönekompensation 2019, flytt STN -BIN
Kompensation ökade hyror 2019
Borttag hyresbidrag idrottens hus
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Lönekompensation 2020, flytt STN -VON
Lönekompensation 2020, flytt STN -BIN
Kompensation ökade hyror 2020

-3 614
-1 877
-1 000
-297
-156
-9 378
2 600
-600
-200 281
-14 208
-117 312
-65 761
-3 000
-2 500
-600
-203 381
-37 638
208
-1 513
-5
-639
-404
-189
-872
600
-2 000
-500
-42 952
-529
-5
-534
-102 772
-1 931
44
288
102
731
-625
252
-14
-1 240
-2 285
228
551
-416
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Hyresuppräkning 2020, flytt STN-VON
Hyresuppräkning 2020, flytt STN-BIN
Driftkonsekvenser av tidigare års investeringar
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
Aktuell ram 2020
Socialnämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning 2019
Kapitaltjänstkostnader 2018
Möbler och inventarier ny våning
Arbetsmiljöåtgärder
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Kompensation ökade hyror 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning 2020
Aktuell ram 2020
Viadidaktnämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning medfinansiering yrkesvux 2019
Justering tillfällig ramförstärkning resursförstärkning insatser egen försörjning
Justering yrkesvux Vingåker
Kapitaltjänstkostnader 2018
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Ramökning inkl lönekompensation Katrineholm (varav -1055 tkr avser feriearbete)
Ramökning inkl lönekompensation Vingåker (varav -500 tkr avser feriearbete)
Kompensation ökade hyror 2020
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Arbetsmarknadsåtgärder, tillfällig ramförstärkning två år
Aktuell ram 2020
Avsatta medel från integrationsfonden 2020
Yrkesvux Katrineholm
Totala medel 2020
Vård- och omsorgsnämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning 2019
Resursfördelningsmodell justering tillfällig förstärkning 2019
Effekter resursfördelningsmodell 2020
Kapitaltjänstkostnader 2018
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-VON
Lönekompensation 2019, flytt STN -VON
Kompensation ökade hyror 2019
32 | Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun

35
65
-410
-916
-5 287
1 700
-111 900
-180 468
3 000
-213
80
100
-893
-15
249
-1 623
-1 360
-164
-10 000
-191 307
-62 543
2 000
2 000
-24
-42
-304
-5
20
-1 814
-702
-176
-84
-40
-3 000
-64 714
-2 000
-66 714
-711 875
18 000
-2 000
-3 416
-215
-44
-288
-3 520
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Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Lönekompensation 2020, flytt STN -VON
Kompensation ökade hyror 2020
Hyresuppräkning 2020, flytt STN-VON
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Ramförstärkning VON
Aktuell ram 2020

-18
-14
-12 063
-228
-1 168
-35
-20
-498
-11 200
-728 602

Räddningstjänsten VSR 2019
Förändring VSR
Tekniska justeringar
Justeringar under den politiska beredningen
Aktuell ram 2020

-32 020
-790

-32 810

FINANSIERING
Ökade kostnader för lokaler
Fördelning ökade lokalkostnader till nämnder 2019
Hyresuppräkning 2020
Nya lokaler 2020
Fördelning hyresuppräkning 2020 till nämnder
Justeringar under den politiska beredningen
Justering hyresuppräkning 2020
Justering nya lokaler 2020
Effektiviseringskrav KFAB
Aktuellt budgeterat belopp 2020

-23 070
23 070
-8 433
-11 311
7 038

Löneuppräkning
Antagande om löneökning 3,3%
Fördelning löneökning till nämnderna
Justeringar under den politiska beredningen

0
-45 446
33 951

1 395
2 002
4 000
-5 309

Uppdaterat antagande om löneökning till 2,3 %
Aktuellt budgeterat belopp 2020

11 495
0

Drifteffekt av föreslagna investeringar
Justering enligt investeringsplan 2020-2022
Driftkonsekvenser av tidigare års investeringar
Fördelning av driftkonsekvenser till nämnderna
Aktuellt budgeterat belopp 2020

0
-1 176
-410
1 586
0

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld
Förändring PO och semesterlöneskuld
Aktuellt budgeterat belopp 2020

91 245
2 130
93 375

Pensioner
Effekt av uppdaterad prognos per 2019-08-31
Aktuellt budgeterat belopp 2020
Intäkter Viadidakt Vingåker
Uppdatering av underlaget
Aktuellt budgeterat belopp 2020

-118 500
-1 600
-120 100
12 538
675
13 213
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Kapitalkostnadsintäkter
Uppdatering av underlaget
Aktuellt budgeterat belopp 2020
Avskrivningar
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:
Tidigare års investeringar
2019 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2019-2021
Planerade investeringar under 2020 -2022
Justering enligt nämndernas budgetunderlag 2020-2022
Tekniska justeringar
Justering enligt underlag
Aktuellt budgeterat belopp 2020
Skatteintäkter och utjämning
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) oktober 2019 och 34 760 invånare.
Aktuellt budgeterat belopp 2020

67 712
25 448
93 160
-67 825

-10 309
-78 134
2 186 342
87 821
2 274 163

Finansiering, utdelningar mm

11 236

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för
särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan
Tekniska justeringar
Flytt budget mellankommunalutjämning skatteväxling (felbudgetering 2019)
Justering mellankommunalutjämning pga skatteväxling, minskat belopp 2020
Justering belopp återsökning moms
Justering belopp medfinansiering Citybanan
Justering ränteintäkt placering
Justering ränta checkkredit
Aktuellt budgeterat belopp 2020

590
-240
1 500
700
-800
800
13 786

Statsbidrag flyktingkvot
Justering efter SKL prognos september 2019
Aktuellt budgeterat belopp 2020

18 075
-8 167
9 908

Statsbidrag för minskad segregation
Justering enligt statsbudget
Aktuellt budgeterat belopp 2020

5 000
3 000
8 000

TOTALT

50 035

God ekonomisk hushållning
I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och
statsbidrag.

22 921
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Bilaga 2: Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal leverantörsfakturor

77 577

37 202

75 000

75 000

Antal lönespecifikationer

70 840

34 797

71 100

71400

Nytt
mått

6

50

Volymmått

Antal fullvärdiga e-tjänster
Antal ärenden hos
konsumentvägledningen

Nytt
mått

Antal företagsbesök enligt
näringslivsrådets
samverkansprogram

Nytt
mått

155

59

200

100

220

100

Anledningen till den ökade prognosen för
konsumentvägledningen 2020 är att allt fler
invånare hittar till Kontaktcenter.

Volymmått

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Antal barn i förskola inkl.
pedagogisk omsorg

1 891

2 001

1 965

1 950

Antal elever i grundskola

3 933

4 037

3 959

4 160

Antal barn i fritidshem
Antal elever i
gymnasieskolan
Antal elever i
gymnasiesärskolan
Antal barn i kulturskolans
verksamhet (ämneskurs)
Antal barn inskrivna i
omsorg på obekväm tid
Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal inkomna
bygglovsansökningar

302

163

280

280

Antal strandskyddsärenden

18

7

8

10

156

65

140

160

Antal ansökningar om
förhandsbesked om
bygglov

3

0

2

2

Antal antagna detaljplaner

5

4

12

11

Volymmått

Prognos
2020

Tillsynsuppdrag
miljöskydd

98

67

160

160

Tillsynsuppdrag
hälsoskydd

119

43

100

100

Tillsynsuppdrag livsmedel

289

111

289

289

Inkomna avloppsansökningar

142

89

200

200

2 167

1 375

2 200

2 200

86

82

79

1 365

1 364

1 405

1 441

1 247

Utfall
2018

Prognos
2019

ingår
ovan

1 217

Bygg- och miljönämnden

Antal anmälningsärenden,
icke lovpliktiga åtgärder

Bildningsnämnden

Antal elever i
grundsärskola

Budgeterat antalet elever i gymnasieskola beräknas
vara relativt oförändrat 2020. Katrineholms
gymnasieskolor påverkas även av antalet elever till
och från andra kommuner. Det är svårt att förutse
hur stora dessa grupper kommer att vara 2020.

1 246

1 275

45

53

48

ingår
ovan

681

686

700

700

26

26

27

30

703

713

720

730

Antal barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola,
fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser elever
folkbokförda i Katrineholm, det vill säga alla barn och elever som
kommunen har kostnadsansvar för. Mätdatum för "Utfall delår
2019" är 15 mars 2019.

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

Antalet inkomna bygglovsansökningar och
anmälningar om ej bygglovpliktiga åtgärder har
under se senaste åren hållit sig på en ganska jämn
nivå med enskilda toppar vissa år. Under 2020
kommer förmodligen regelverket kring
"Attefallsbyggnadernas" största tillåtna area att
utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter
vilket kan leda till att fler anmälningar inkommer till
nämnden.

Budgeterat antal barn i förskola beräknas vara
relativt oförändrat 2020 jämfört med budget 2019.
Antalet elever i grundskola kommer fortsätta att öka
2020. Detta är en naturlig följd av att antalet födda
barn har ökat och att dessa större årskullar flyttas
upp till skolan.
Kunskapsskolan utökar sin verksamhet och planerar
hösten 2020 att ta in ytterligare en basgrupp (22
elever) i årskurs 4. Sker detta kommer det få
påverkan på elevantalen inom den kommunala
grundskolan.
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Kulturnämnden
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Beviljade projekt- och
arrangemangsbidrag

24

23

30

40

Beviljade ungdomsbidrag
”Snabba stålar”

11

3

15

15

259 698

119 871

260 000

260 000

Antal besökare i
konsthallen

18 306

13 916

23 000

25 000

Utlån av e-media

8 784

4 542

11 000

11 000

6,2

3,38

6,0

6,0

varav lån per invånare på
huvudbiblioteket

62%

60 %

60%

60 %

varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial

38%

40 %

40%

40 %

75 833

35 427

75 000

75 000

Volymmått

Antal besökare på
Kulturhuset Ängeln

Utlån per invånare

Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet

Utfallet avseende e-media första halvåret 2019 är
något lågt då inte alla data var tillgängliga.

Service- och tekniknämnden
Volymmått
Antal besökare i simhallen
Antal deltagare vid
arrangemang/läger inom
Sportcentrum
Antal avtal med
föreningar

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

79 437

26 263

89 000

130 000

76 200

Prognos för 2019 och 2020 avseende antalet
kvadratmeter anlagd asfalt är sänkt från 40 000 till
32 000. Orsaken är kostnadsökningar till följd av
högre avtalspriser, ökade säkerhetskrav och mer
komplicerade beläggningsytor.
Drift och underhållskostnader av gång- och
cykelvägar samt kommunens gatuvägar kommer
öka kommande år med anledningar av nya
bostadsområden, till exempel kvarteret Havsörnen,
Ragnars gärde och Djulö backar. Prognos för 2020 ej
satt då vägnätet ännu inte är färdigbyggt.
Antalet inkommande samtal per dag i växeln har
minskat. Antal bilar inom bilsamordningen har ökat
under 2019 till följd av att kommunens bilpool
utökats. Däremot förändras prognosen för 2020 då
uppdraget är att minska antalet bilar i kommunen.

Socialnämnden

Utfall
2018

126 915

minskning av antalet deltagare vid arrangemang och
läger har noterats, en orsak till detta kan vara de
renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika
delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider
och tillgänglighet, men även att föreningarnas
aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare.

150 000

145 000

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad

599

597

597

575

Antal ensamkommande
barn och unga

49

45

35

20

Antal utnyttjade vårddygn
i familjehem, ensamkommande barn och unga

14 944

6 660

12 000

5 500

Antal utnyttjade vårddygn
i stödboende/HVB,
ensamkommande barn
och unga

4 571

1 207

4 000

1 800

Antal utnyttjade vårddygn
i familjehem, barn och
unga exkl ensamkommande

24 078

13 078

26 000

27 000

6 649

2 664

6 000

5 000

Volymmått

64

64

70

70

31 770

14 906

32 000

32 000

Drift/underhåll av
kilometer GC-vägar

23,2

23,7

23,7

Drift/underhåll av
kilometer gatuvägar

168,1

168,1

168,1

Antal lunchportioner
förskola

280 224

152 285

280 000

300 000

Antal lunchportioner
grundskola

626 287

240 065

670 000

600 000

Antal lunchportioner
Duveholmsgymnasiet och
KTC

149 599

65 875

150 000

150 000

Antal utnyttjade vårddygn
på institution, barn och
unga exkl ensamkommande

Antal dagsportioner
särskilt boende för äldre

131 332

63 204

130 000

130 000

Antal utnyttjade vårddygn
på institution, vuxna

7 690

3 569

7 000

5 500

Antal portioner matlåda
äldreomsorg

39 374

21 692

40 000

43 000

Antal utnyttjade vårddygn
på Vårnäs, öppet intag

1 238

967

1 300

1 300

723

690

705

695

81

63

100

100

Nytt
mått

6

125

71

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

Antal inkommande samtal
per dag i växeln
Antal bilar inom
bilsamordningen

120

123

130

125

Simhallen har öppnat efter genomförd renovering
vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En
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Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/
kontaktpersoner
Antal ärenden
spelmissbruk
Antal kvinnofridsärenden

15
140

140

146

Volymmått
Antal sociala kontrakt
Antal stadigvarande
serveringstillstånd

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

94

91

90

90

30

30

35

32

Antal inkomna
aktualiseringar

4 314

2 348

5 000

5 000

Antal startade utredningar

2 005

951

2 200

2 000

Antal avslutade
utredningar

1 940

1 012

2 000

1 500

Antal pågående
utredningar

449

354

450

500

Under 2020 är det flera ensamkommande unga som
fyller 20 år och därmed fortsätter antalet personer
minska som är i behov av socialnämndens stöd.
Konsulentstödda familjehem registreras under
institutionsplaceringar. Socialnämnden har för avsikt
att minska antal placeringar på institution, vilket
innebär att det kommer att behövas flera egna
familjehem.
Antalet hedersrelaterade ärenden ökar gällande
både barn och vuxna, vilket kan leda till ökade
kostnader för skyddsplaceringar. När det gäller
övriga placeringar ska socialförvaltningen fortsätta
följa dessa och arbeta för att minska antal
placeringar samt kostnader.

Viadidaktnämnden
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Producerade
verksamhetspoäng
gymnasial nivå

407 000

192 125

360 000

340 000

Producerade
verksamhetspoäng
grundläggande nivå

160 000

89 303

160 000

160 000

3 300

1 541

2 500

2 500

Antal studerande inom
svenska för invandrare,
sfi, genomsnitt per
månad

626
596
59% kv
63% kv,
41% män 37% män

550

500

Antal studerande inom
samhällsorientering,
genomsnitt per månad

304
272
56% kv,
53% kv,
44% män 47% män

300

275

Antal studenter som i
sina eftergymnasiala
studier använder
lokaler och service vid
lärcenter Campus
Viadidakt

125
155
66% kv,
71% kv,
34% män 29% män

200

200

Volymmått

Producerade
verksamhetspoäng
särskild utbildning för
vuxna

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal mottagna
ungdomar som faller
under aktivitetsansvaret

167
95
50% kv,
36% kv,
50% män 64% män

150

200

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd
i Katrineholm anvisade
av socialförvaltningen

285
277
48% kv,
52% kv,
52% män 48% män

500

600

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd
i Katrineholm anvisade
av Arbetsförmedlingen

163
38
47% kv,
34% kv,
53% män 64% män

70

70

Antal ungdomar 16-25
år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

117
80
62% kv,
40% kv,
38% män 60% män

110

110

Antal feriearbetare i
Katrineholm

267
282
52% kv,
53% kv,
48% män 47% män

310

300

Volymmått

Utfall
2018

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt
utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en
veckasheltidsstudier för en elev.

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom
vuxenutbildningen ökat kraftigt. Under första
halvåret 2019 har dock volymerna inom sfi samt
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
minskat något, vilket bedöms bero på arbetsmarknadsläget. Bedömningen på längre sikt är att
efterfrågan på vuxenutbildning kommer att vara
fortsatt stor. En annan omständighet som talar för
ett fortsatt tryck på vuxenutbildningen är arbetsgivarnas ökade krav på utbildning. Antalet studenter
som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler
och service vid lärcenter Campus Viadidakt ökar.
Prognosen för det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärd under 2019 är oförändrad men det
är fler deltagare anvisade från socialtjänst och färre
med anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beror
bland annat på att Arbetsförmedlingens organisation och arbetssätt förändras. Flertalet personer
skrivs istället in i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder
via socialtjänsten. Viadidakt och socialtjänsten har
också utvecklat ett nytt arbetssätt, vilket genererar
fler inskrivna från socialtjänsten. Inför 2020 är
prognosen att antalet deltagare anvisade från
socialtjänsten ökar ytterligare.
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Överförmyndaren

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Utförda hemtjänsttimmar
per månad, intern regi

15 480

14 592

15 000

15 500

Utförda hemtjänsttimmar
per månad, extern regi

6 179

6 984

7 000

7 500

Volymmått

Personlig assistans
beviljad enligt
socialförsäkringsbalken,
internt utförd

7 535

8 216

8 300

8 300

Personlig assistans
beviljad enligt
socialförsäkringsbalken,
externt utförd

11 663

11 909

12 010

12 200

Personlig assistans enligt
LSS, internt utförd

718

642

650

650

Personlig assistans enligt
LSS, externt utförd

6 156

6 490

6 500

6 500

Belagda platser på LSSboende

138

144

145

145

Externa placeringar LSS

5

6

6

6

237

245

250

255

1 333

1 351

1 350

1 350

Antal brukare med daglig
verksamhet inom LSS per
månad
Beviljade timmar
boendestöd per månad

I jämförelse med föregående år noteras en viss
minskning av det genomsnittliga antalet
hemtjänsttimmar per månad i intern regi.
Förändringen bedöms till stor del förklaras av en
bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen
än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska
utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer,
förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under
kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av
hemtjänst inom extern regi ska också ses mot
bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan
utförare än kommunen.
Uppföljningen av det första halvåret visar att den
kommunalt utförda personliga assistansen enligt
LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda
personliga assistansen enligt
socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak
är att Försäkringskassan fattat ett beslut som
medför att en brukare enligt LSS övergår till
assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna
vad gäller såväl internt som externt utförd personlig
assistans av tillkommande ärenden och förändringar
i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga
assistansen i jämförelse med föregående år. Även
inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en
ökning, som förväntas fortsätta under kommande
år.
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Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal aktuella ärenden

597

690

690

700

varav godmanskap

385

383

383

varav förvaltarskap

79

74

74

varav ensamkommande
barn

18

29

15

Volymmått

Prognosen för 2019 är att volymerna ligger kvar på
ungefär samma nivå som första halvåret, med
undantag för ensamkommande barn där prognosen
är att antalet ärenden minskar.
Under året har det kommit nya riktlinjer från
Länsstyrelsen vad gäller överförmyndarens
granskning av ställföreträdarna, vilket medför mer
arbete. Karaktären på ärendena ändras också. Det
inkommer fler ansökningar till överförmyndarverksamheten gällande personer med psykisk
ohälsa, en ärendetyp som det generellt är svårare
att rekrytera gode män till.
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Bilaga 3: Indikatorer för uppföljning av resultatmål
Kommunplanen för 2019-2022 fastställdes av
kommunfullmäktige i januari 2019. Resultatmålen i
kommunplanen gäller under hela mandatperioden
2019-2022. I tabellen nedan anges vilka nämnder
och bolag som arbetar mot respektive resultatmål
samt vilka indikatorer som används för uppföljning
av resultatmålen.
Syftet med indikatorerna är att de ska användas
som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för
resultatmålen i kommunplanen som görs i samband
med delårsrapporter och årsredovisningar.
Indikatorerna ska vara relevanta, tydliga och
underlätta jämförelser med andra kommuner.
Indikatorerna ska också vara enkla att ta fram. I hög
utsträckning baseras indikatorerna på statistik som

kommunen ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel
av indikatorerna hämtas in automatiskt från Kolada
(markeras med ljusröd bakgrund i tabellen). Kolada
är en databas som ger möjlighet att jämföra och
analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och
regioners verksamheter. Kolada drivs av Rådet för
främjande av kommunala analyser.
Grundprincipen är att indikatorerna ska ligga fast
under hela mandatperioden. En årlig översyn görs
dock med avseende på exempelvis mätbarhet.
Tillgången till statistik för uppföljning av kommunal
verksamhet utvecklas ständigt. Indikatorerna ses
över i samband med att nämnder och bolag lämnar
underlag för övergripande plan med budget.

Övergripande
mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Tillväxt, fler
jobb & ökad
egen
försörjning

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

Invånare totalt, antal per 31 dec

Kolada/SCB (per 31 dec)

Årlig

Förändring antal invånare sedan
föregående år (%)

Kolada/SCB (per 31 dec)

Årlig

Invånare, antal per 1 nov

SCB

Årlig

Invånare, antal kvartal

SCB

Delår

Företagarnas sammanfattande omdöme
om kommunen enligt Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Årlig

Företagarnas helhetsbedömning av
servicen i myndighetsutövningen (NKI)

Kolada/SKL Insikt

Årlig

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

KIAB

Vart
tredje år
(2019)

Växande och breddat
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag, antal

Nyföretagarcentrum/
Bolagsverket

Delår

Nyregistrerade företag, antal per 1000
invånare

Kolada/Bolagsverket,
Nyföretagarcentrum

Årlig

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UF-företag (%)

Ung Företagsamhet
Södermanland, BIF

Årlig
(läsår)

Företagsamhet bland unga (%)

Svenskt Näringsliv/UC AB

Årlig

Fler arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande dagbefolkning

Kolada/SCB

Årlig

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

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

Kolada/SCB

Årlig

Praktikanter i kommunala verksamheter,
antal

Viadidakt (Accorda)

Delår

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

Kolada/SCB

Årlig

Arbetslöshet 16-64 år (%)

Arbetsförmedlingens
månadsstatistik

Delår

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun | 39

149
Övergripande
mål

Attraktiva
boende- &
livsmiljöer

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Ökad övergång från
försörjningsstöd till egen
försörjning
VIAN, SOCN

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare från Katrineholm som börjat
arbeta (%)

Viadidakt

Delår

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare från Katrineholm som börjat
studera (%)

Viadidakt

Delår

Ej återaktualiserade personer ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Kolada/SOC

Årlig

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd,
antal per månad

SOC

Delår

Barn som ingår i hushåll med
försörjningsstöd, andel av totalt antal
invånare 0-18 år (%)

SOC

Delår

Minskade kostnader för
utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)

SOC

Delår

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)

SOC

Delår

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

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

SBF

Årlig

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus,
antal

SCB

Delår

Färdigställda bostäder i nybyggda
flerbostadshus, antal

SCB

Delår

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

SCB

Årlig

Invånarnas bedömning av tryggheten i
kommunen

Polisens trygghetsundersökning, alt. SCB
medborgarundersökning

Jämna år

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

STF

Delår

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

VSR

Delår

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

VSR

Delår

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

VSR

Delår

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

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Resandet med cykel och till
fots ska öka

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager

STF (Infracontrol
cykelbarometer)

Delår

KS, STN

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager

STF (Infracontrol
cykelbarometer)

Delår

Andel resor med gång- och cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)

SBF/Resvaneundersökning

Vart 5:e
år (2020)

Resande med stadstrafiken (buss), antal

Region Sörmland

Delår

Resande med landsbygdstrafiken (buss),
antal

Region Sörmland

Delår

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal

Samtrafiken

Årlig

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm
Central, antal

Samtrafiken

Årlig

Andel resor med kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

SBF/Resvaneundersökning

Vart 5:e
år (2020)

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

STF (även volymmått)

Delår

Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer

STF (även volymmått)

Delår

Drift/underhåll av gatuvägar, antal
kilometer

STF (även volymmått)

Delår

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)

Trafikverket NVDB/SBF

Årlig

Alla katrineholmare ska
erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020
KS

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

PTS

Årlig

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

PTS

Årlig

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan,
antal

Kolada/Skolverket

Årlig

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

Kolada/SCB och
Skolverket

Årlig

Barn som uppger att de känner sig trygga
på förskolan, andel (%)

BIF

Årlig

Vårdnadshavare som uppger att deras
barn känner sig tryggt på förskolan, andel
(%)

BIF

Årlig

Vårdnadshavare som uppger att förskolan
väcker deras barns nyfikenhet och lust att
lära, andel (%)

BIF

Årlig

Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa,
andel (%)

BIF

Årlig

Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva,
andel (%)

BIF

Årlig

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk,
kommunala skolor, andel (%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Elever i åk 6 med lägst betyget E i
matematik, kommunala skolor, andel (%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Elever i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9,
kommunala skolor, andel (%)

BIF

Årlig

Resandet med buss och tåg
ska öka
KS

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

En stark & trygg
skola för bättre
kunskaper

Fler elever ska klara målen i
grundskolan och nå höga
resultat
BIN, KULN, SOCN
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Övergripande
mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Fler elever ska klara målen i
gymnasieskolan och nå
höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Gymnasiefrekvens (%)

Kolada/SCB och
Skolverket

Årlig

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till universitet
och högskola inom 4 år, kommunala skolor,
andel (%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning, kommunala skolor

Kolada/Skolverket

Årlig

Ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun,
andel (%)

Kolada/SCB

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

Elever som anger att de vanligtvis äter
skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)

BIF

Årlig

Elever som tycker att skolmåltiden är en
trevlig stund på dagen, andel (%)

BIF

Årlig

Elever som rör på sig minst 60 minuter per
dag, andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Studerande från Katrineholm inom
grundläggande vuxenutbildning som klarar
målen, andel (%)

Viadidakt

Årlig

Studerande från Katrineholm inom
gymnasial vuxenutbildning som klarar
målen, andel (%)

Viadidakt

Årlig

Studerande från Katrineholm som klarar
målen i utbildning i svenska för invandrare,
andel (%)

Viadidakt

Årlig

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel
(%)

Kolada/SCB

Årlig

Studenter som i sina eftergymnasiala
studier använder lokaler och service vid
lärcenter Campus Viadidakt, antal

Viadidakt (även
volymmått)

Delår

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/VOF

Årlig

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

Fler studerande ska klara
målen i kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Fler ska gå vidare till studier
på eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

Trygg vård &
omsorg

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

Resultatmål

Ökade förutsättningar för
aktiviteter för brukare inom
vård och omsorg
KULN, VON

Måltiderna inom vård och
omsorg ska utvecklas
STN, VON

Stärkt patientsäkerhet inom
vård och omsorg
VON

Indikatorer

Källa

Period

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

Kolada/SKL

Udda år

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

Kolada/SKL

Udda år

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

Kolada/SKL

Jämna år

Boendeplatser i särskilt boende för äldre
som erbjuder minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter på vardagar,
andel (%)

Kolada/VOF

Årlig

Boendeplatser i särskilt boende för äldre
som erbjuder minst en organiserad och
gemensam aktivitet per dag under helgen,
andel (%)

Kolada/VOF

Årlig

Brukare som svarar att de är
ganska/mycket nöjda med de aktiviteter
som erbjuds på sitt särskilda boende för
äldre, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare i särskilt boende för äldre som
svarar att de upplever att möjligheterna att
komma utomhus är ganska/mycket bra,
andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare inom hemtjänsten med
biståndsbeslut om social
samvaro/promenad, andel (%)

VOF

Årlig

Brukare som svarar att maten smakar
ganska/mycket bra på sitt särskilda boende
för äldre, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare som svarar att måltiderna på sitt
särskilda boende för äldre oftast/alltid är
en trevlig stund på dagen, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare på särskilt boende för äldre som
har möjlighet att välja mellan olika
maträtter, andel (%)

Kolada/VOF

Årlig

Brukare i särskilt boende för äldre vars
nattfasta är mindre än 11 timmar (med
hänsyn taget till den enskildes önskemål),
andel (%)

VOF

Årlig

Brukare i särskilt boende för äldre med
bedömd risk för undernäring som har en
planerad förebyggande åtgärd, andel (%)

Senior alert/VOF

Årlig

Brukare som svarar att det är mycket eller
ganska lätt att vid behov träffa en
sjuksköterska på sitt särskilda boende för
äldre, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Personal inom vård och omsorg som följer
basala hygienrutiner och klädregler, andel
(%)

SKL/VOF

Årlig

Äldre i särskilt boende, korttidsboende och
hemsjukvård med bedömd risk för fall som
har en planerad förebyggande åtgärd,
andel (%)

Senior alert/VOF

Årlig
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Övergripande
mål

Resultatmål

Ökad möjlighet till
delaktighet och inflytande
SOCN, VON

Anhörigstödet ska utvecklas
SOCN, VON

Indikatorer

Källa

Period

Rapporterade avvikelser inom hälso- och
sjukvård som minst har en åtgärd, andel
(%)

VOF

Årlig

Brukare med hemtjänst som svarar att
personalen oftast/alltid tar hänsyn till
åsikter och önskemål, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare med hemtjänst som svarar att de
oftast/alltid kan påverka vilka tider de får
stöd, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare inom särskilt boende för äldre som
svarar att personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare inom särskilt boende för äldre som
svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka
tider de får hjälp av personalen, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare på gruppbostad enligt LSS som
svarar att de får bestämma om saker som
är viktiga hemma, andel (%)

Kolada/SKL

Udda år

Brukare på servicebostad enligt LSS som
svarar att de får bestämma om saker som
är viktiga hemma, andel (%)

Kolada/SKL

Udda år

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS
som svarar att de får bestämma om saker
som är viktiga, andel (%)

Kolada/SKL

Jämna år

Träffar för anhöriga som
socialförvaltningens öppenvårdsavdelning
erbjuder, antal

SOC

Delår

Informationsbesök av socialsekreterare på
förskola och skola, antal

SOC

Årlig

Besök på Familjecentralens öppna förskola,
antal

BIF

Delår

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal

SOC

Årlig

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritidsoch lovverksamhet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Utbildade ANDTS-coacher, antal

KLF

Årlig

Andel av barn som kommunen placerar i
familjehem/på institution som genomgår
hälso- och tandvårdsundersökning i
samband med socialnämndens första
placering av individen (%)

SOC

Delår

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel
(%)

Kolada/SOC

Årlig

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett
år efter avslutad utredning eller insats,
andel (%)

Kolada/SOC

Årlig

Ungdomar som varit placerade någon gång
under gymnasietiden som avslutat
gymnasiet, andel (%)

SOC

Årlig

Personer i öppna insatser gällande
missbruksvård som slutför sin behandling,
andel (%)

SOC

Årlig

Förslag till indikator gällande anhörigstöd
som vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder
kommer att tas fram senare
Förebyggande och tidiga
insatser för barn och unga
ska prioriteras
BIN, KULN, SOCN

Fler ska få en förbättrad
situation efter kontakt med
individ- och
familjeomsorgen
SOCN
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Övergripande
mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Ej återaktualiserade vuxna med
missbruksproblem ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel (%)

Kolada/SOC

Årlig

Öppna insatser och
hemmaplanslösningar ska
användas i ökad
utsträckning inom individoch familjeomsorgen
SOCN

Personer som deltar i öppna insatser
gällande missbruksvård, antal

SOC

Delår

Kommunens kostnader för
placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Bildningsnämndens totala kostnader för
placeringar (mnkr)

BIF

Delår

Vård- och omsorgsnämndens totala
kostnader för externa boendeplaceringar
inom LSS (mnkr)

VOF

Delår

Socialnämndens totala kostnader för
placeringar (mnkr)

SOC

Delår

Genomsnittlig vårddygnskostnad
socialnämndens institutionsplaceringar av
barn och unga (kr)

SOC

Delår

Genomsnittlig vårddygnskostnad
socialnämndens institutionsplaceringar av
vuxna (kr)

SOC

Delår

Totalt antal vårddygn socialnämndens
institutionsplaceringar avseende barn och
unga

SOC

Delår

Totalt antal vårddygn socialnämndens
institutionsplaceringar avseende vuxna

SOC

Delår

Barn och unga placerade i jour/familjehem
som andel av totalt antal placerade barn
och unga (%)

SOC

Delår

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Invånare som röker dagligen, andel (%)

Kolada/
Folkhälsomyndigheten
Liv & Hälsa vuxen

Vart
fjärde år
(2021)

Försäljningsställen tobak som fått
tillsynsbesök, andel (%)

SBF, indikatorlabbet,
andtuppföljning.se

Årlig

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel
(%)

Kolada/
Folkhälsomyndigheten
Liv & Hälsa vuxen

Vart
fjärde år
(2021)

Serveringställen alkohol som fått
tillsynsbesök, andel (%)

SOC, indikatorlabbet,
andtuppföljning.se

Årlig

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
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Ett rikt kultur-,
idrotts- &
fritidsliv

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritidsoch lovverksamhet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Besök på Perrongen, Lokstallet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Deltagartillfällen kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

KULF

Delår

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek,
antal

KULF (KOHA)

Delår

Besökare Konsthallen, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal
per invånare 7-20 år

Kolada/
Riksidrottsförbundet

Årlig

Besökare simhallen, antal

STF (även volymmått)

Delår

Besökare Duveholmshallen, antal

STF (även volymmått)

Delår

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

KULF och STF

Delår

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

KULF

Delår

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

STF

Delår

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

KULF

Delår

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

KULF

Delår

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

KULF

Delår

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

Riksidrottsförbundet/STF

Årlig

Ökad andel miljöfordon i
kommunens verksamheter,
STN, KFAB, KIAB

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel
(%)

Kolada/Miljöfordon
Sverige

Årlig

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle,
antal liter diesel och bensin

STF

Årlig

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)

KFAB

Årlig

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

KFAB

Årlig

Installerad effekt för solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

SCB/Energimyndigheten

Årlig

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (MW)

KFAB/KIAB

Årlig

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter)

Nyköpingsåns
vattenvårdsförbund

Årlig

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats,
antal

SBF

Årlig

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

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

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

Hållbar miljö

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

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

Attraktiv
arbetsgivare &
effektiv
organisation

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)

Skräpmätning

Udda år

Nöjdhet besök vid återvinningscentral,
andel (%)

Kolada/Avfall Sverige

Årlig

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral, andel (%)

Kolada/Avfall Sverige

Årlig

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

Areal reservat och biotopskydd, (ha)

SCB

Årlig

Klimatsmartare måltider i
kommunens
måltidsverksamhet STN

Ekologiska livsmedel, andel (%)

STF

Delår

Närproducerade livsmedel, andel (%)

STF

Delår

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e)

STF

Delår

Påbörjade rekryteringar där tjänsten
tillsatts, andel (%)

KLF (Visma Recruit)

Årlig

Tillsvidareanställda som slutat på egen
begäran, antal

KLF (Personec P utdata)

Delår

Månadsanställda som arbetar heltid, andel
(%)

KLF (Personec P utdata)

Delår

Månadsanställda som arbetar heltid, andel
(%)

Kolada/SKL:s personaloch lönestatistik

Årlig

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

KLF (Personec P utdata)

Årlig

Månadsanställda som fått möjlighet till
studier på arbetstid, antal

KLF (Personec P utdata)

Årlig

Resultat i undersökningen kring hållbart
medarbetarengagemang, HME totalt

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

HME delindex motivation

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

HME delindex ledarskap

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

HME delindex styrning

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

Sjukfrånvaro total (%)

KLF (Personec P utdata)

Delår

Sjukfrånvaro total (%)

Kolada/SKL:s personaloch lönestatistik

Årlig

Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)
som andel av total sjukfrånvaro, (%)

Kolada/SKL:s personaloch lönestatistik

Årlig

Andel invånare som får svar på en enkel epostfråga inom en arbetsdag

KKiK

Årlig

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

KKiK

Årlig

Gott bemötande via telefon, andel av
maxpoäng

KKiK

Årlig

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

KLF (enkät till besökare
på webbplatsen)

Årlig

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

KLF

Delår

Besökare som har tillgång till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

KULF

Delår

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

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

Indikatorer

Källa

Period

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

KLF/Kontaktcenter

Delår

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

Indikatorer kommer tas fram inom ramen för
Digidel

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

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp
genom redovisning av genomförda aktiviteter

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 (%)

KLF

Delår

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

Kolada/SCB

Årlig

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

Förändring nettokostnader (%)

KLF

Delår

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

KLF

Delår

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

Kolada/SCB

Årlig

Avskrivningar ska under
mandatperioden inte
överstiga tre procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%)

SCB/KLF

Delår

Soliditet kommun, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet kommunkoncern, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommunkoncern, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv

Kolada/SCB

Årlig
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Offensivt & försiktigt
Övergripande plan med budget 2020-2022
Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

159

Kommunplan 2019-2022
• Sju övergripande mål
Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning
Attraktiva boende- och livsmiljöer
En stark och trygg skola för bättre kunskaper
Trygg vård och omsorg
Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv
Hållbar miljö
Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

• Resultatmål
• Utredningsuppdrag

Förutsättningar för budgetarbetet
•
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt förväntas, ca 275 nya invånare per år
Kommunens kostnader ökar till följd av volymökningar och investeringar i bland annat
nya förskolor, skolor och äldreboende
Osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag
Långsiktighet i planeringen är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid
Det är av stor vikt att hålla i ekonomin och effektivisera nu, för att ha rätt utgångsläge
när volym-/kostnadsökningarna kommer
Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar kostnader längre fram
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen
försörjning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt
Ytterligare satsningar för god mark- och planberedskap för bostäder, företagsetableringar och
verksamhetslokaler
Uppdrag att intensifiera proaktivt arbete för företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln
Parkeringshus Norr
Destinationsutveckling Katrineholm
Ökat fokus på entreprenörskap och stärkt arbetsmarknadsanknytning i skolan
Arbetsmarknadssatsning för att fler med försörjningsstöd ska komma vidare till egen försörjning
genom coaching, kompetenshöjande insatser och jobb inom kommun och näringsliv
Uppdrag att inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och –bedömningar, i syfte att visa på
möjliga vägar till egen försörjning
Flera projekt och samarbeten för att främja etablering på arbetsmarknaden
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Attraktiva boende& livsmiljöer

Attraktiva boende- & livsmiljöer
•
•
•
•
•
•
•

Aktualitetsprövning av översiktsplanen, uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet samt
digitalisering av kommunens geografiska information
Pågående planarbete för 600 bostäder och uppstart av nya planprocesser för fler bostäder,
företagsetableringar och verksamhetslokaler
Systematiskt trygghetsarbete i samverkan med polisen och beredskap för att sätta in trygghets-/
ordningsvakter
Utveckling av servicepunkter på landsbygden
Fortsatta satsningar på belysning, parker, offentlig konst, lekplatser, friluftsbad och grönytor
Fria bussresor för 65+ även sommaren 2020
Infrastruktursatsningar:


Nya stråket fram till Vasabron



Cirkulationsplats riksväg 52/Värmbolsvägen (gamla Scaniakorset)



Ombyggnation av Vasavägen mellan Oppundavägen-Skogsborgsgatan med planteringar och åtgärder för ökad trafiksäkerhet



Gång- och cykelvägar, bland annat Nävertorpsgatan och vid Järvenskolan



Asfaltering och beläggningsarbeten
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En stark & trygg skola
för bättre kunskaper

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt intensivt arbete för att ytterligare höja skolresultaten och för ökad trygghet och studiero
Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell
Nya förskolan Karamellen på Norr öppnas
Om-/tillbyggnation samt ny idrottshall Sandbäcksskolan
Ny idrottshall Skogsborgsskolan
Ombyggnation för flytt av VF-programmet till KTC och för att möta Järvenskolornas lokalbehov
Byggstart nya Järvenskolan och nya grundskolan på Norr
Fortsatt satsning på digitala verktyg 1:1
Fortsatt utveckling av mat, måltidspedagogik och fysisk aktivitet i förskolor och skolor utifrån
måltidspolitiska och idrottspolitiska programmen
Utveckling av metoder och studieformer inom sfi och vuxenutbildning för ökad måluppfyllelse och
genomströmning
Medfinansiering yrkesvux
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Trygg vård & omsorg

Trygg vård & omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden
Nya äldreboendet Dufvegården färdigställs
Ny gruppbostad LSS färdigställs
Uppdrag att planera utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg
Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter inom vård och omsorg utifrån brukarnas önskemål
ANDTS-förebyggande insatser (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar)
Normkritiskt och våldsförebyggande arbete inom skolan
Intensifierat arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Fortsatt utveckling av behandling på hemmaplan för att minska externa placeringar inom
missbruksvård
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Ett rikt kultur-,
idrotts- & fritidsliv

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstnärlig utsmyckning av nya kommunala verksamhetslokaler
Insatser för att locka nya besökare till Konsthallen och den offentliga konsten
Lyckliga Gatorna, fritidsaktiviteter och gatufester
Ungdomsverksamhet
Förverkliga de nya idrottspolitiska och måltidspolitiska programmen
Ny ishall och byte till miljö- och hälsovänligt kylsystem på Backavallen
Planering och byggnation av nya idrottshallar vid Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan,
nya skolan på Norr och nya Järvenskolan
Upprustning av Sköldinge idrottsplats, Strångsjö idrottsplats och Stalls backe
Fortsatt utveckling av Djulöområdet
Inventering av vandringsleder, motionsspår och anläggningar för friluftsliv
Information och marknadsföring kring möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra fritid
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Hållbar miljö

Hållbar miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Främja utbyggnad av solenergi
Minska fossilberoende transporter
Fortsatt arbete för klimatsmartare måltider
Genomföra sjöreningsprojektet i Öljaren
Anlägga våtmark vid Mejeridiket
Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp och hästhållningens påverkan på sjöar
och vattendrag
Projekt för effektivare tillsyn av avloppsanläggningar
Omvandling av klippta grönytor till ängsplanteringar
Projektet Lyckliga Skogen i samarbete med Friluftsfrämjandet
Informationsinsatser och skräpmätningar utifrån handlingsplanen mot nedskräpning
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Attraktiv arbetsgivare &
effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatta satsningar på kompetensförsörjning och kommungemensamma
personalsociala aktiviteter
Ökat stöd till nya chefer genom förstärkt introduktion och mentorskap
Traineeprogram och ökade möjligheter till karriärutveckling inom kommunen
Stärkt arbete kring värdegrund och medarbetarskap
Minska sjukfrånvaron genom hälsofrämjande och stödjande insatser
Uppdrag att inrätta en kommungemensam reception
Fortsatt digitalisering och automatisering av olika processer,
Utveckling av fler e-tjänster samt arbete för att öka användningen av e-tjänsterna
Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information
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Särskilda uppdrag
•
•
•
•
•
•

Intensifiera det proaktiva arbetet för företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln (KS)
Inrätta en kommungemensam reception (KS i samråd med berörda nämnder)
Inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och –bedömningar (KS i samråd med
berörda nämnder)
Utreda möjliga åtgärder för att motverka att vårdnadshavare anmäler behov av
verksamhet som sedan inte utnyttjas (BIN)
Planera utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd (VON)
Inrätta ett kommunalt bostadstillägg och se över hyror inom området funktionsstöd (VON)

Kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2020
•

Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av åtgärder
för ökad egen försörjning.

•

Förutsättningar för höjd utbildningsnivå, utveckling inom skola och vuxenutbildning

•

Ekonomi i balans
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Övergripande
driftsbudget
2020 med plan
för 2021-2022

Ramförstärkningar
•
•
•
•
•
•
•

Ramförstärkning bildningsnämnden enligt resursfördelningsmodell, 7,2 mnkr
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden enligt resursfördelningsmodell, 3,4 mnkr
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 11,2 mnkr
Tillfällig ramförstärkning socialnämnden 2020-2021, 10 mnkr per år
Tillfällig ramförstärkning viadidaktnämnden 2020-2021 för arbetsmarknadsåtgärder, 3 mnkr per år
Tillfällig ramförstärkning kulturnämnden 2020 för Lyckliga Gatorna, 2 mnkr
Tillfällig ramförstärkning kulturnämnden 2020 för ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr

Medel från integrationsfonden 2020:
• Satsning på kompetensförsörjning, kommunstyrelsen, 2,5 mnkr
• Kommungemensamma personalsociala aktiviteter, kommunstyrelsen, 0,6 mnkr
• Förstärkning yrkesvux, viadidaktnämnden, 2 mnkr
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Belopp i tkr

Ram 2020
inkl int.fond

Skillnad
jämfört
med 2019

11 139

-1,1 mnkr

Övergripande politisk ledning

Troliga
statsbidrag 2020,
ej inräknade

Bildningsnämnden

867 789 +29,0 mnkr

+57-81 mnkr

Kommunstyrelsen

203 381 +12,3 mnkr

+5 mnkr

Kulturnämnden

42 952

+2,8 mnkr

534

+/- 0 mnkr

Service- och tekniknämnden

111 900

+9,1 mnkr

+0,3 mnkr

Socialnämnden

191 307 +10,8 mnkr

+0,2 mnkr

Bygg- och miljönämnden

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
TOTALT

66 714

+2,2 mnkr

+17-18 mnkr

728 602 +12,7 mnkr

+5-7 mnkr

32 810

+0,8 mnkr

2 257 129 +78,6 mnkr

Investeringar och exploateringar
under 2020
Verksamhetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringar
Exploateringar

153 mnkr
96 mnkr
128 mnkr
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Resultat och skattesats 2020
Budgeterat resultat

50 mnkr

KS medel till förfogande

3,0 mnkr

Skattesats

22,12 kr

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 760 invånare per 1 nov 2019

Resurser att tillgå utöver budgeten
Integrationsfonden

27,3 mnkr

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 35,3 mnkr
Resultatutjämningsreserv (RUR)

17,0 mnkr
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Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt –
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se
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Nytt ledarskap för Katrineholm

Övergripande plan med budget för 2020-2022
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Nytt ledarskap för Katrineholm –
Centerpartiets kommunplan 2019-2022
Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor
själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att
vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande
generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett nytt ledarskap i
Katrineholm, ett ledarskap som står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet
och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och öppenhet.
Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden.
Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger
jobb och om vi får in alla i samhället. Den som är ny i Sverige och Katrineholm behöver veta
hur svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Därför är
starten en utbildning om detta. Språket är också viktigt. Här är samtal och sång en bra
inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för integrering i samhället.
Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter
berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. Det
handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, ”vi-jobb”,
exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga
arbetsmarknaden.
Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till
sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid
givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan
ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för
pendlare.
Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt. Temadagar i skolan om innovation,
uppfinningar, trafik och odling kan bidra. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste
förbättras.
Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet
vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en
position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan
genom bra studielokaler och teknik i framkant.
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Närodlad politik
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är
närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn.
Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan. Vi vill minska gruppstorlekarna för att
ge lärare och elever mer arbetsro.
Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för
Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de
bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom planperioden ska skolresultaten höjas. Det
ska ske genom tidiga insatser när det gäller ”läsa-skriva-räkna” och kompetensutveckling.
Skolan är hela samhällets ansvar.
För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service
och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga
resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika
önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne
för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med.
För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor.
I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska
vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och
byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där
förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för
naturliga möten och gemenskap.

Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm

Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom att
medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda
och som kommuninvånare.
En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna
följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Att ge bidrag till enskilda
vägar är en del i detta. Centerpartiet vill förändra principerna för kommunens vägbidrag, så
att de följer Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas. Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden och vi vill
landsbygdssäkra alla beslut. Denna inriktning ska inledas under planperioden. I satsningarna
på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att fortsätta utveckla de
servicepunkter som startades under 2018. I dessa förenas kommersiell service med
kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser landsbygdsskolorna som resurser i
bygden och avsätter medel som ersättning för detta.
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Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom
och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även
stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna.

Mat och miljö
Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha
svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så
mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan
bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens
personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden
mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna
i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden.
Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och
genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån.
Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja
avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans med KFAB genomföra en miljöutredning. När det
gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på
energi och minska utsläppen av koldioxid.
I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska
brukas – inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia
med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi
vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det
värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt naturen och
det öppna landskapet.

Katrineholm mot 2022
Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar
tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi
måste vårda för kommande generationer.
Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och
äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I
planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga
”Bertil-bo”, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under
samma tak. Vi anser också att arbetsmiljön måste förbättras, så att de orimligt höga
sjuktalen kan sjunka. Detta är en förutsättning för att kommunen ska lyckas att rekrytera och
behålla personalen i framtiden.
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Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i en inte allt för
avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste ta hänsyn till.

Katrineholm 2020 och Agenda 2030
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att nå
huvudmålen, att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och
främja fred och rättvisa. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan det är
varje land. I Sverige har riksdag, region och kommuner ansvar för genomförandet, men för
att agendan ska uppfyllas krävs att även näringslivet, civilsamhället, akademin och
privatpersoner är engagerade. Centerpartiet anser att Katrineholm ska gå före och låta
Agenda 2030 ligga till grund för verksamheten med syftet att skapa social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
För att genomföra detta anser Centerpartiet att det behövs ett nytt ledarskap för
Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra
äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande generationer.
Vår budget bygger på en oförändrad skattesats, men nytänk och samverkanslösningar krävs
för att få skattemedlen att räcka längre. Vi anser att det är nödvändigt att satsa på
kommunens personal och på arbetsmiljön för att få ner de höga sjuktalen.
Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över
tid och med prioritering av barn och äldre. Investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden
och gruppbostäder gör att övriga investeringar får stå tillbaka. Centerpartiet väljer därför att
presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera under kommande år och
utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018.
ÅTAGANDEN
Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 18 miljoner att
använda för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna
är att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen samt för
att stärka lekotekets verksamhet.
Centerpartiet återför 14,1 miljoner och satsar ytterligare 3,5 miljon på strukturbidrag till
kommunens landsbygdsskolor, vilket innebär en förstärkning till bildningsnämnden om 17,6
miljoner.
Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd
genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar och vi anslår medel för att skynda på
arbetet med att inventera och åtgärda förskolans lokaler för att nå en giftfri vardag för våra barn.
Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden får 1,5 miljoner i utökad ram.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en attraktiv lekpark med placering på
Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och historia och bidra till ett mer levande
centrum. Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten.
Samhällsbyggnadsnämnden får vidare i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum.

Centerpartiet avsätter en miljon till Viadidakt för feriearbeten.
Statsbidraget för att minska segregationen om 8 miljoner öronmärks för att används till att
skapa social hållbarhet samt att 10 miljoner tas från Integrationsfonden till samma ändamål.
Medlen ska användas till satsningar för att fler ska rustas för att kunna gå till egen
försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och
Viadidakt. Medlen delas därmed mellan nämnderna.
Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och
utifrån denna tas det fram en strategi för att nå målen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det
tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår
målen för Agenda 2030.
Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att använda till
oförutsedda kulturbidrag samt en halv miljon till ungdomsverksamhet. Däremot minskas
Lyckliga gatorna med en miljon.
Centerpartiet medger ett investeringsutrymme för en bandyhall motsvarande kostnaden för
byte av köldmedel, 65,7 miljoner, samt anser att överstigande del av kostnaden ska
delfinansieras på annat sätt genom exempelvis sponsorer, föreningsinsatser och hyror.
Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer
investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på
landsbygden.
Bilaga 1
Bilaga 2

Centerpartiets förslag till driftsbudget
Centerpartiets förslag till investeringar
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen samt Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska segregation och upplösning av integrationsfond
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Majoritetsförslag

Budget
2019

MajoritetsförslagJusteringar
2020

Summa efter justeringar

C-budget
efter justering

Plan
2021

Plan
2022

-12 271

-11 139

-11 139

-11 139

-11 139

-838 787

-867 789

-17 600

-885 389

-876 625

-884 765

-181 982

-200 281

74 761

-125 520

-201 785

-202 485

-14 208

-14 208

-14 208

-110 312

-118 116

-118 116
-67 161

-11 600

-14 208

-103 369

-117 312

7 000

-58 009

-65 761

65 761

0

-66 461

-3 000

-3 000

2 000

-1 000

-3 000

-3 000

-37 638

-42 952

1 000

-41 952

-40 452

-40 452

-72 295

-529

-534

-102 772

-111 900

-72 829

-534

-534

-111 900

-111 900

-111 900

-180 468

-191 307

-62 543

-64 714

-5 000

-191 307

-191 307

-181 307

-69 714

-64 714

-711 875

-728 602

-18 000

-61 714

-746 602

-732 594

-737 647

-32 020

-32 810

-32 810

-32 810

-32 810

0

0

0

0

-37 035

0

0

-2 160 885

-2 252 028

-23 070

-5 309

-5 309

-40 588

-76 524

0

0

0

-37 035

-39 511

-37 134

-2 289 162

-7 650

-9 998

-2 271 509

-2 311 785

0

0

0

-11

1 289

91 245

93 375

93 375

95 377

97 654

-118 500

-120 100

-120 100

-129 800

-134 300

12 538

13 213

13 213

13 213

13 213

67 712

93 160

93 160

100 809

103 158

-67 825

-78 134

-78 134

-84 359

-86 303

1 507 147

1 514 749

1 514 749

1 562 621

1 624 091

615 405

693 782

693 782

710 712

724 813

63 790

65 632

65 632

65 632

65 632

11 236

13 786

13 786

13 436

13 436

18 075

9 908

9 908

0

0

5 000

8 000

10 000

18 000

0

0

2 182 754

2 302 062

10 000

2 312 062

2 270 008

2 306 648

1,00%

2,18%

0,99%

-0,06%

-0,21%

21 863

22 921

23 021

23 390

24 145

21 869

50 035

-27 134

22 901

-1 501

-5 137
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Nämnd

Mål Kat

Benämning

2020

2021

2022

2020

KS/KLF

7

4 Digitalisering, ekonomi- och upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4 Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2-4, 7

4 Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2-4, 7

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1-4, 7

1 IT/informationssäkerhet

KS/KLF

7

4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

KS/KLF

7

4 Digitalisering

KS/KLF

2

4 Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4 Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4 Stadsparken scen belysning

KS/KLF

6

3 St Djulö bergvärme

Summa kommunledningsförvaltningen

KS/KLF

5

KS/KLF

2, 4

KS/KLF

7

4 Gröna Kulle slipning av golv samt nya mattor i trapporna

KS/KLF

2

4 Gamla Vattentornet invändig trappa

KS/KLF

2

4 Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassning/myndighetskrav)

KS/KLF

1

4 Maistro, Fettavskiljare

5 000

3 550

KS/SBF

1

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

KS/SBF

1

5 Åtgärder för nytt phus norr
4 Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information

2 500

0

-100

1 200
500
150
1 000
1 200

5 Nya informationsplatser/skyltar

-100

450
2 000

1 000

1

-100

300

4 St Djulö utemiljö

KS/SBF

2022

-100
300

4 Mobilt reservkraftverk

Summa kommunägda fastigheter

2021

500

10

130
500
150

150

150

1 280

4 700

650

0

10

0

0

75

250

0

10

10

0

200

500

0

5

5

2 110

0

0

56

11

-67

500

KS/SBF

1-2, 4-7

300

0

0

100

0

0

KS/SBF

2

1 Tillgänglighetsåtgärder

0

250

150

0

5

5

KS/SBF

2

4 Övriga investeringar

0

200

200

0

0

0

KS/SBF

2

5 Belysning

0

1 000

1 000

10

10

10

KS/SBF

2

5 Bievägen, Norra stadsdelen

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

KS/SBF

2

KS/SBF
KS/SBF

0

500

4 000

15

15

15

5 000

500

0

50

25

15

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

1 000

0

0

15

0

2

5 Gator

0

200

500

0

0

0

2

5 Nya Stråket

5 000

500

5 000

120

110

90

KS/SBF

2

5 Trafiksäkerhetsåtgärder

0

250

1 000

0

25

25

KS/SBF

2

5 Köpmangatan Gångfartsområde

0

3 500

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Ny park på Norr (Park 2030)

0

500

5 000

0

0

0

KS/SBF

2

5 Lekpark Stortorget

200

2 000

0

60

90

0

KS/SBF

2

5 Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg

1 000

2 000

0

10

20

0

KS/SBF

2

5 Värmbolsvägen - Dalvägen

0

0

2 000

0

0

10

KS/SBF

2

5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen

0

250

700

0

20

20

KS/SBF

2

5 Resecentrum

500

0

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Attraktiva parker

0

500

1 000

0

40

50

KS/SBF

2

5 Belysning cykelbana till Forssjö

0

200

3 000

0

0

28

KS/SBF

2

5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

0

1 250

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötag.

0

0

4 000

0

0

0

KS/SBF

6

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

0

500

500

0

0

0

KS/SBF

6

5 GC-väg Nävertorpsgatan

1 500

0

0

10

10

0

KS/SBF

6

5 Kollektivtrafikåtgärder

375

375

375

8

8

8

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

KS/SBF

6

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

0

15

15

15

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt grönplan

0

KS/SBF

5

5 Aktivitetsparker i kransorterna

KS/SBF

5

KS/SBF
KS/SBF

0

1 000

2 000

0

0

350

0

0

0

40

0

5 Attraktiva gångstråk

0

500

500

0

10

10

5

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

0

5

5

5

4 Begravningsplats husdjur

0

400

0

0

0

0

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

17 335

20 250

34 425

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

23 615

28 500

37 575

464

409

164

KS/SBF

1

6 Exploatering

18 000

20 000

20 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

0

100

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000

10 000

10 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Lövåsen omr.

10 000

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering KLC-Laggarhult

0

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Markreserv

0

0

0

50 000

100

0

0

Exploateringsram kommunstyrelsen

30 000

30 000

128 000

95 000

BIN

3, 7

1 Förskola - inventarier och teknisk utrustning

BIN

3, 7

4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning

0

2 750

500

1 500

1 500

1 500

BIN

3, 7

BIN

3, 7

1 Idrottshall Sandbäcken

0

500

1 Idrottshall Skogsborg

0

BIN

1, 3

4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning

500

1 000

1 000

BIN

1, 3

1 Flytt VF-programmet

0

1 000

BIN

1, 3

1 FT-programmet

0

1 630

780

BIN

1, 3

BIN

1, 3, 5

1 Linden - upprustning av kök

0

400

4 Gemensamma verksamheter

0

BIN

1, 3, 5

4 Upprustning idrottshallar

300

300

300

300

300

0
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BIN

3

4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

BIN

3, 7

1 1 :1 satsning år 1-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola 7-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola f-6

BIN

3, 7

1 Upphandling verksamhetssystem och lärplattform
Investeringsram bildningsnämnden

VIAN

3

4 Bärbara datorer för platsbunden utlåning till elever, laddvagnar

VIAN

7

2 Inventarier lokaler ombyggnation av klassrum

VIAN

1

4 Inventarier lokaler, smartboards, telebildsutrustning

KULN

2

4 Offentlig konst

Investeringsram viadidaktnämnden
4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården

2020

2021

500
3 000

2022

2020

500

500

5 000

6 000

12 300
1 500

3 000

3 000

0

7 800

57 980

13 880

0

0

0

456

456

456

84

84

84

0

150

150

138

39
84

84

84

0

0

-550

-1 605

8

8

-542

-1 597

594

645

606

500

500

500

2

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen

250

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning parkeringshus norr

375

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning högstadieskola Järven

2 350

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola norr

1 650

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Sandbäcksskolan

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Skogsborg

KULN

5

4 Konstinköp

KULN

5

4 Oförutsedda investeringar

KULN

5

KULN
KULN
KULN

300

0

300

100

500

500

4 Bibliotekshyllor

0

1 100

1 100

5

4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen

0

150

5

4 Kompletteringar Black Box

0

700

5

4 Belysning Konsthallen

0

220

4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

STN

7

STN

1-7

STN

2

STN

2, 5-6

STN

2, 6

1,4 Arbetsmiljöåtgärder
4 Oförutsedda investeringar
4 Verksamhetsfastigheter
4 Fordon och maskiner
4 Dagvattenåtgärder

300
300

350
5 300

1 500

0

600

-5

STN

2

5 Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

STN

2, 6

5 El och belysning

1 000

1 000

1 000

STN

2, 5

4 Friluftsbad

150

100

100

STN

2, 6

4 Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4 Trädprojekt

0

300

300

STN

5

1 Lekplatser och parkutrustning

600

600

600

STN

6

4 Växthus, teknik och utrustning

0

400

400

STN

2

4 Bevattning

0

150

150

STN

2, 5, 7

200

200

200

STN

5

0

270

75

STN

5

4 Sportutrustning

700

700

700

STN

5

4 Fastigheter

0

700

3 300

STN

2

1 Brandskyddsarbete utförande och mjukvara

100

100

100

STN

2, 5-6

1 Dammängen motocross avloppsanläggning

250

STN

2, 5

STN

5

4 Projekt Backavallen

STN

5

4 Discgolfbana

STN

2, 5-6

600

100

100

STN

2, 5

1 Jordvallstorp renovering

0

0

200

STN

2, 5

4 Krämbolsstugan

0

0

100

STN

2, 5

4 Oxvandringen Björkvik

0

0

100

STN

2, 5

4 Sköldinge idrottsplats

4 Digitalisering
1,4 Simhallen

4 Dammängen skytte, byggnader

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

0

100

65 000

700

500

2, 5

4 Stalls backe duschar

75

2, 5

4 Strångsjö Idrottsplats

100

50

STN

2, 4-5, 7

1 Tillgänglighetsanpassning

100

100

100

STN

2, 3

1 Trygghetsbelysning fastigheter

0

100

100

STN

2, 5

4 Tennishallen fasadmålning

0

480

STN

3-4, 6

4 Storköksutrustning

STN

3-4, 6

4 Måltidsmiljö

STN

4

4 Packbord höj- och sänkbara

STN

3

4 Städvagnar förskolan

STN

3

4 Städmaskiner

STN

5

4 Stadsparken el

7

4 Möbler och inventarier

-75

100

STN

SOCN

90

100

STN

Investeringsram service- och tekniknämnden

0

2 650

300

Investeringsram kulturnämnden

2022

28 300

KULN

KULN

2021

0

1 700
200
50
50

50

50

300

300

300

88 250

18 900

18 175

100

100

100

175

3
508

SOCN

7

4 Digitalisering och utveckling av datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1 Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4 Nytt verksamhetssystem

100

1 500

500

900

2 300

1 300

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0
20

Investeringsram socialnämnden
VON

4, 2

4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården

VON

4, 2

4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården

VON

4, 2

4 Spolos Dufvegården

400

0

0

0

20

1 000

0

0

0

10

VON

4, 2

10

4 Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

VON

4

4 Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0
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2020

2021

2022

2020

2021

2022

VON

4

1 Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4 Möbler

0

500

500

0

0

0

VON

4

1 Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

VON

4

1 Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

VON

4

4 Ny teknik

400

400

400

0

0

0

VON

7

4 Arbetsmiljöåtgärder

0

400

400

0

0

0

VON

4

1 Aktskåp

325

0

0

0

0

0

VON

4

4 Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

11 125

9 400

2 400

20

60

60

Summa total investering

136 459

121 795

80 336

1 076

11

-1 289

Summa total exploatering

128 000

95 000

50 000

100

0

0

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden
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Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och
feministiskt parti på ekologisk grund. Vi anser att det
politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn.
Människor skall inte betraktas som kunder eller
ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati
är så mycket mer än bara rösträtt – det är alla
människors lika värde.
Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte betalar i skatt
får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den
som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt
med en solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med inte bara
ett ekonomiskt bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar vad vi har fått för
pengarna och hur vi har utvecklat välfärden.
Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar
i fickorna på privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som
handelsvaror som man kan köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den
kommunala verksamheten. Vi anser att privatiseringar och entreprenader av dessa inte
gagnar kommunen, utan att de kan leda till förlorad insyn i verksamheter, försämrad
kvalité och minska möjligheten att påverka dess innehåll. Vi vill satsa på att utveckla
den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa ett jämlikt, jämställt, solidarisk,
tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra
gemensamma resurser och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver
också att våra verksamheter inte är underbudgeterade.
För att det ska bli verklighet krävs också en solidarisk skatte- och
fördelningspolitik i hela landet. Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett

gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Trots detta
är det många i Sverige som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån
oss andra.
Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det
land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att
räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre
inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt
arbete utan får nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress.
Hundratusentals svenskar hittar inte en egen bostad som de har råd med. Sverige har
mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men för det krävs ett rättvisare
skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full sysselsättning.
Budget 2020. Vi sätter välfärden först.
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1. Arbete, studier och försörjning
Den fortsatt höga arbetslösheten, särskilt bland
ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet.
I det läget gäller det att satsa offensivt.
Välfärdssatsningar, människor i arbete och
nybyggnation är vägen framåt för att klara
krisen.
Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. Det finns
många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från elevvård till att skapa
en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare
ekonomi för framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem.
På kommunal nivå behöver vi göra det vi kan för att finna lösningar på en så omfattande
problematik. Vi anser att kommunen bör sätta in fler åtgärder för att hjälpa ungdomar
till meningsfull sysselsättning. Vi vill förstärka arbetet med att hjälpa ungdomar till
studier och arbete.
Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa
erbjuds arbete med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär
försörjningsstöd kunna erbjudas extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas
i samtliga delar av den kommunala verksamheten och därför är det viktigt med en
kartläggning av lämpliga arbetsplatser i samarbete med de fackliga organisationerna.
Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat, vilket anstränger
socialnämndens ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad.
Därför är det viktigt att socialnämndens ekonomiska ram speglar behoven och
budgeteras utifrån detta.

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.
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2. Barn och ungdom
Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet
idag att barn som lever i familjer med ekonomiskt
ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre
i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att
drabbas av utanförskap och att det finns samband
mellan ekonomiska förhållanden som barn och den
förväntade livslängden.
Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men
det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex genom nattbarnomsorg,
arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande
elevhälsa, mm.
Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på
initiativ av Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta
förslag på åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdomen.
På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och
modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas
storlek och öka personaltätheten på förskolorna.
Sverige är ett av många länder som har skrivit under FN:s barnkonvention. Det finns tre
centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:
Artikel 3

om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som
rör barn,

Artikel 4

om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör henne eller
honom och

Artikel 12 om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra

konventionen.

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen
och därför är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av
olika beslut i kommunen. Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är
stora. Därför behövs resurser och kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med
särskilda behov får stöd tidigt i skolan.
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2.1. Förskola
Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.
För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning
och utveckling. För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas
barnomsorgsbehov. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången
och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga. Alltfler arbetar på
obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar,
nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående
föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar
för barnomsorgen. Kommunen ska erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under
obekväm arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.
Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att
rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.
Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och
resurser tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som
är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är
riktmärket 9–15 barn.
Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och
föräldralediga med oskäliga nivåer arbetas fram.

2.2. Skola
En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som
föräldrar och tar ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt
att eleverna har ett demokratiskt inflytande i skolan.
Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt.
Skolan skall vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla
barn och ungdomar samma möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar
för elevernas olika förutsättningar i syfte att alla skall ges möjligheter att få kunskap.
Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom
ramen för eller i anslutning till skoldagen.
En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför
måste modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som
har lagstadgade rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en
växande grupp av barn som är födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive
svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i åldrarna eftersom det har betydelse för
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den personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.
Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna
språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget
att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall
organiseras på sådant sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till,
modersmålsundervisning har möjlighet att delta.

2.3. Fritidshem
Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och
meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en
integrerad del
i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i
och med att läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen
måste göras tillgängliga för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och
pedagogisk verksamhet bör grupperna inte vara större än 20 och ha minst två personal.

2.4. Kulturskolan
Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att
det ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla.
En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning,
ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet
vill vi införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm.
Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges
likvärdiga möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har
fritidsgårdarna en viktig roll att spela. Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av
fritisgårdsverksamheten i inte bara tätorten utan även i kommunens kransorter.
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3. Boende och byggande
Rätten till bostad är en grundläggande social
rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå
från medborgarnas behov och lika värde.
Byggnader
är
genom
sin
form
och
livslängd
strukturbildande vilket skapar förutsättningar för det rumsliga
och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar
livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och
miljöförstöring.
Vi förordar också en plan för byggandet i kommunen. Det är lätt att bli entusiastisk när
någon vill bygga bostäder i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir något
slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar
att staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem
bo centralt. Vi vill ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i
kommunen idag eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan
utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens centrala
affärskvarter.
Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att
garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.
Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna
rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.
Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en
hållbar stad.
Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör
inriktas mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan
kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat
bilberoende och ökad miljöbelastning.
Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det
framtida resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av
Stortorget. Vi vill även se ett helhetsgrepp för utvecklingen av Backavallen.

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

8

Vänsterpartiet

190

Katrineholm

4. Ekonomi
Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna
budgetera
över
en
konjunkturcykel.
Kommunallagen har varit inskränkande på just
den punkten. En resultatutjämningsreserv är ett
steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid
konjunktursvängningar utan att behöva ta till minskade
budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.
Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast
budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om
skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för
kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar
om hur och när resultatutjämningsreserven skall användas.
Vi vill att Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar
när medel kan tas i anspråk.

5. Folkhälsa, jämlikhet,
jämställdhet, tillgänglighet
och friskvård
Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal
angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses som en
helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en
helhetssyn och bör riktas in på att förändra grundläggande
strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra
folkhälsa förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd.
Demokrati
och
delaktighet,
minskade
skillnader
i
levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade
ekonomiska klyftor är förutsättningar för att förbättra
folkhälsan.
Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har
kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och
delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och
möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter,
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rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för
personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i
samhällslivet som helhet.
Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och
ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt
till sin beskärda del av den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket
som männen men får inte lika mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress
och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma
arbetsuppgifter bort. Ofrivillig deltid är et problem som främst drabbar kvinnor. Vi anser
att man ska kunna leva på sin lön och betraktar heltid som en rättighet och deltid som
en möjlighet. Vi fortsätter att satsa på rätten till heltid för våra anställda i kommunen.
Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare
anställda och vill därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens
anställda. En enhetlig friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till
friskvård är viktig för den enskilde och bidrar till bättre hälsa och välmående och
förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade sjuktal.

6. Miljö
Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och
intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar
och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer.
Katrineholm har bra möjligheter att bli en producent av egen miljövänlig el. När vi nu
ska fatta beslut i investeringsbudgeten om en rad nybyggen samt upprustningar och
takbyten på kommunens fastigheter så vill vi att man samtidigt tittar på möjligheten att
installera eller förbereda för att kunna installera solceller. Ekologiskt odlade råvaror
borde vara möjligt att upphandla med kravspecificering att råvarorna ska ha
transporterats så korta avstånd som möjligt. Det är Vänsterpartiets uppfattning att det
övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara att uppnå klimatneutralitet och
en hållbar utveckling. Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen.
Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandskyddsreglerna för att värna de
naturvärden som dessa områden har samt värna allemansrätten och medborgarnas
tillgång till det offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig planering inför hotet om
framtida klimatförändringar. Avledning av dagvatten och en kartläggning av
översvämningshotade områden är ett par exempel på framtida utmaningar.
Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då
är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och
Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

10

Vänsterpartiet

192

Katrineholm

har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men
då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet
skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det
nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet
om ett ekologiskt hållbart samhälle.
För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är
kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra investering för
framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man
därigenom får en ökad kontroll och överblick på kostnaderna.
Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el. Det finns en
innovationskraft i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer. Genom solceller
på kommunala byggnader, genom sol och vindkraft och genom de innovationsrika
krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker Vänsterpartiet att vi
tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter
att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har möjligheter att sätta
Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med ett
logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med produktion av egen
miljövänlig el.

7. Integration
Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en
fungerande integration är att driva en generell
välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot
diskriminering. För att bryta segregationen är den generella
politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just
integrationspolitik. Vad som behövs är att skapa fler jobb, bygga
fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig
skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt.
Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma
rättigheter och skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort.
Integrationsarbetet behöver en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva
åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten till arbete, utbildning, en värdig
bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett led i utjämnandet av
klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild gruppering kan
äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer
som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.
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Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om
människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även
socioekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras.
Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor
från andra länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket
och hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Liksom med ungdomsarbetslösheten,
behövs flera åtgärder från flera olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som
tidigare, att det bör finnas ett integrationsråd i kommunen som komplement till det
arbete som görs idag.
Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar
både vad gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet
kan naturligtvis inte acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk
belastning eller vara delaktig i beslut som river upp tillvaron för en del av dessa barn.

8. Kollektivtrafik
Kollektivtrafik är en del av den grundläggande
samhällsservicen, av välfärden, precis som
skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom
miljövänligare än bilen. Det är Vänsterpartiets ambition att
förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att
göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill
arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med
de behov som kommunens invånare har.
Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en
järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till
sig både människor och företag.
Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och
pendlingsmöjligheter mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra
grannlän och andra orter inom pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för
arbetspendlingen och för tillgängligheten till sjukvården i länet.
Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas
av förtätning av staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om
från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för
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kollektivtrafiken från dagens nivå. Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa
kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel
genom anropsstyrd trafik samt med eldrivna bussar i stadstrafiken.

9. Näringsliv och tillväxt
Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra
sig mellan företagande och lönearbete. Politiken ska
stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa
och stärka innovationskraften i mindre företag.
Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av regering och riksdag. I
Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom
utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla
lämplig etableringsmark.
Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex.
närproducerade matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Tillsammans
kommer dessa åtgärder att gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler
arbetstillfällen och därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms kommun.

10. Personal
Rätt till heltid är en viktig fråga, inte minst för
jämställdheten. Kvinnor arbetar oftare deltid än
män och får därmed sämre möjligheter till
självförsörjning. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem
som önskar det.
Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra
kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare
och det är då viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer
att kräva. Vi tycker att det är viktigt att all kommunanställd personal har bra
arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även chefer/arbetsledare. Den kommunala
verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man
inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 personer. Med för
stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, som
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ingår i arbetsuppgifterna. Detta är oerhört viktigt för kommunen om man vill vara
trovärdig som en god arbetsgivare med en bra personalpolicy. Årliga lönekartläggningar
är ett viktigt verktyg för att utjämna orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna
för att minska löneklyftorna i kommunen.
Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på
morgon och förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare
pass under eftermiddagen/kvällen. Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen,
vilket innebär långa arbetsdagar. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa
utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och
kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom
kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.
I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra
anställda efter en motion som lämnades in av Vänsterpartiet. Men

mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner
sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka kommunens
anseende som en attraktiv arbetsgivare.
Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på
någon eller några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid,
sex timmars arbetsdag, och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga
sjukskrivningstal.
Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller
även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa
krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och
meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och
tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!
Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder
för att minska sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder,
personalförstärkningar, riktade friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla
kommunens förvaltningar måste arbeta aktivt och förebyggande med frågan.
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11. Vård och omsorg
En
hög
personaltäthet
behövs
inom
verksamheterna för att säkra kvaliteten på
omvårdnaden. Vi behöver sätta in resurser för
förstärkning av personalen för att möta behoven
i kommunen.
Vi fortsätter att hävda att äldre bör få bestämma vad de ska få
hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför
uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta
LOV med riktig valfrihet.
Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska
som modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin
ställer också andra krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker
därför det är viktigt att se över vilka insatser man kan sätta in och börja med att utreda
möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra
äldreboenden.
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12. Satsningar och särskilda
uppdrag
12.1. Kommunstyrelsen
→

→
→
→

→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med
syfte att inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av
egen miljövänlig el.
Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet.
Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda.
Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har
anställningar som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett
friskvårdsbidrag.
Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet
och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar.
Arbeta aktivt med att minska löneklyftor.
Inrätta ett integrationsråd.
Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen.
Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om
parkeringshus i centralt läge söder om järnvägen.
Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig
till exempel genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i
stadstrafiken samt andra lösningar.
Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken när trafikstrategin
börjar implementeras.
På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan
plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn,
kommunanvisningar och familjeåterförening.
Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers
trångboddhet i kommunen.
Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett
likvärdigt system.
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12.2. Bildningsnämnden
→
→

→

→
→
→
→

Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.
Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För
barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn
som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.
Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla
elever som har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet
att delta.
Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet.
Förstärka elevhälsan.
Införa en avgiftsfri kulturskola.
Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg/nattis under obekväm arbetstid.

12.3. Bygg och Miljönämnden
→
→
→

Vid bygglovsärenden: Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de
centrala tomter som finns.
Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser.
Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg
exploateringsgrad.

12.4. Kultur och turismnämnden
→
→
→

Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler
besökare till kommunen.
Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter.
Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen.

12.5. Service och tekniknämnden
→

→
→

Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och
kravmärkta livsmedel i måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med
säsongsanpassning av livsmedel.
Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2020.
Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen.
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12.6. Socialnämnden
→

Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun
samt kartlägga deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att
hjälpa de ur hemlösheten.

12.7. Viadidaktnämnden
→
→

Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete
genom bland annat verksamheten på ungdomstorget.
Återinföra projektet språkvänner.

12.8. Vård och omsorgsnämnden
→
→

→
→
→
→
→
→

Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under
2020.
Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten
genom att utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv
kan förfoga över.
Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser.
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av
våra äldreboenden.
Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av
personaltätheten.
Utreda frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med
habiliteringsersättning.
Behålla habiliteringsersättningen på den nuvarande nivån även vid uteblivet
statligt bidrag.
Utreda möjligheten att betala ut habiliteringsersättningen även när verksamheter
har sommarstängt.

12.9. Särskilda uppdrag samtliga
nämnder
→
→
→
→

Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de
fackliga organisationerna.
Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar.
Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron.
Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder.

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

18

Vänsterpartiet

200

Katrineholm

12.10. KFAB
Särskilda uppdrag
→ Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter
installera eller förbereda för att kunna installera solceller.

Utdelningar
→ Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar
kvar i bolaget.
(500 000SEK)

13. Ramförstärkningar utöver
majoritetens förslag
Bildningsnämnden
varav Avgiftsfri kulturskola
Elevhälsan
Ramförstärkning
Socialnämnden
varav Ramförstärkning
Tillfällig förstärkning från integrationsfonden

9,0 mnkr
1,5 mnkr
1,5 mnkr
6,0 mnkr
20,0 mnkr
11,0 mnkr
9,0 mnkr

Viadidaktnämnden
varav Medel för arbetsmarknadsåtgärder

1,0 mnkr
1,0 mnkr

Vård och omsorgsnämnden
varav Ramförstärkning

9,0 mnkr
9,0 mnkr

14. Skatt
Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.
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15. Driftbudget 2020 med plan
2021–2022
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen samt
Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska segregation
Medel från Integrationsfonden
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Budget
Budget
2019
2020
-12 271
-11 139
-838 787
-876 789
-181 982
-200 281
-11 600
-14 208
-103 369
-117 312
-58 009
-65 761
-3 000
-3 000
-37 638
-42 952
-529
-534
-102 772
-111 900
-180 468
-211 307
-62 543
-65 714
-711 875
-737 602
-32 020
-32 810
0
0
0
-2 160 885 -2 291 028
-23 070
-5 309
0
0
0
0
91 245
93 375
-118 500
-120 100
12 538
13 213
67 712
93 160
-67 825
-78 134
1 507 147 1 517 749
615 405
693 782
63 790
65 632
11 236
13 286
18 075
9 908
5 000
8 000
9 000
2 182 754 2 313 562
21 869
22 535
1,00%
0,98%
21 863
22 951

Plan
2021
-11 139
-876 625
-201 785
-14 208
-118 116

Plan
2022
-11 139
-884 765
-202 485
-14 208
-118 116

-66 461
-67 161
-3 000
-3 000
-40 452
-40 452
-534
-534
-111 900
-111 900
-191 307
-181 307
-64 714
-61 714
-732 594
-737 647
-32 810
-32 810
0
-37 035
-7 650
-9 998
-2 271 509 -2 311 785
-40 588
-76 524
-37 035
-39 511
-11
1 289
95 377
97 654
-129 800
-134 300
13 213
13 213
100 809
103 158
-84 359
-86 303
1 562 621 1 624 091
710 712
724 813
65 632
65 632
13 436
13 436
0
0
0
0
2 270 008
-1 501
-0,06%
23 390

2 306 648
-5 137
-0,21%
24 145

20
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16. Investeringsbudget 2020
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Mål

K

Benämning

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

KS/KLF

7

4

Digitalisering, ekonomi- och
upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4

Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2–4, 7

4

Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2–4, 7

4

Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1–4, 7

1

IT/informationssäkerhet

300

KS/KLF

7

4

Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

450

KS/KLF

7

4

Digitalisering

2 000

Summa
kommunledningsförvaltningen

5 000

500

3 550

2

4

Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4

Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4

Stadsparken scenbelysning

KS/KLF

6

3

St. Djulö bergvärme

1 000

KS/KLF

5

4

St. Djulö utemiljö

1 200

KS/KLF

2, 4

4

Mobilt reservkraftverk

1 000

KS/KLF

7

4

Gröna Kulle slipning av golv samt
nya mattor i trapporna

KS/KLF

2

4

Gamla Vattentornet invändig trappa
150
500

KS/KLF

2

4

KS/KLF

1

4

Maistro, Fettavskiljare
Summa kommunägda fastigheter

2022

-100

-100

-100

-100

300

KS/KLF

Oförutsedda mindre
investeringsbehov
(verksamhetsanpassning/myndighets
krav)

2021

2 500

0

1 200
500
150

10

130
500
150

150

1 280

4 700

650

0

10

0

KS/SBF

1

5

Nya informationsplatser/skyltar

0

75

250

0

10

10

KS/SBF

1

5

Åtgärder enligt parkeringsstrategi

0

200

500

0

5

5

KS/SBF

1

5

Åtgärder för nytt p-hus norr

2 110

0

0

56

11

-67

KS/SBF

1–2,
4–7

4

Utveckling och digitalisering av
kommunens geografiska information

300

0

0

100

0

0

KS/SBF

2

1

Tillgänglighetsåtgärder

0

250

150

0

5

5

KS/SBF

2

4

Övriga investeringar

0

200

200

0

0

0

KS/SBF

2

5

Belysning

0

1 000

1 000

10

10

10

KS/SBF

2

5

Bievägen, Norra stadsdelen

0

500

4 000

15

15

15

KS/SBF

2

5

Cirkulationsplats Rv
52/Värmbolsvägen

5 000

500

0

50

25

15

KS/SBF

2

5

Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

1 000

0

0

15

0

KS/SBF

2

5

Gator

0

200

500

0

0

0

KS/SBF

2

5

Nya Stråket

7 000

500

5 000

120

110

90
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

Nämnd

Mål

K

Benämning

2021

2022

2021

2022

KS/SBF

2

5

Trafiksäkerhetsåtgärder

0

250

1 000

0

25

25

KS/SBF

2

5

Köpmangatan Gångfartsområde

0

3 500

0

0

0

0

KS/SBF

2

5

Ny park på Norr (Park 2030)

0

500

5 000

0

0

0

KS/SBF

2

5

Sveaparken

0

4 000

0

60

90

0

KS/SBF

2

5

Vasavägen mellan OppundavSkogsborgsg

1 000

2 000

0

10

20

0

KS/SBF

2

5

Värmbolsvägen - Dalvägen

0

0

2 000

0

0

10

KS/SBF

2

5

Åtgärder enligt Hastighetsplanen

0

250

700

0

20

20

KS/SBF

2

5

Resecentrum

0

0

500

0

0

0

KS/SBF

2

5

Attraktiva parker

0

500

1 000

0

40

50

KS/SBF

2

5

Belysning cykelbana till Forssjö

0

200

3 000

0

0

28

KS/SBF

2

5

Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

0

1 250

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

500

500

0

0

0

1 500

0

0

10

10

0

KS/SBF

2

5

Cirkulationsplats
Vingåkersvägen/Västgötag.

KS/SBF

6

4

Åtgärder enligt dagvattenstrategin

KS/SBF

6

5

GC-väg Nävertorpsgatan

KS/SBF

6

5

Kollektivtrafikåtgärder

375

375

375

8

8

8

KS/SBF

6

5

Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

KS/SBF

6

5

Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

0

15

15

15

KS/SBF

6

5

Åtgärder enligt grönplan

0

1 000

2 000

0

0

0

KS/SBF

5

5

Aktivitetsparker i kransorterna

0

350

0

0

40

0

KS/SBF

5

5

Attraktiva gångstråk

0

500

500

0

10

10

KS/SBF

5

5

Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

0

5

5

KS/SBF

5

4

Begravningsplats husdjur

0

400

0

0

0

0

Summa
samhällsbyggnadsförvaltningen

18 285

22 600

34 925

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

24 565

30 850

38 075

464

409

164

KS/SBF

1

6

Exploatering

18 000

20 000

20 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

0

100

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000

10 000

10 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Lövåsen omr.

10 000

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering KLC-Laggarhult

0

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Markreserv

30 000

30 000

0

0

0

128 000

95 000

50 000

100

0

0

0

2 750

500

1 500

1 500

1 500

Exploateringsram kommunstyrelsen
BIN

3, 7

1

BIN

3, 7

4

Förskola - inventarier och teknisk
utrustning
Grundskola - inventarier och teknisk
utrustning
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

Nämnd

Mål

K

Benämning

BIN

3, 7

1

Idrottshall Sandbäcken

0

500

BIN

3, 7

1

Idrottshall Skogsborg

0

500

BIN

1, 3

4

Gymnasieskola - inventarier och
teknisk utrustning

1 000

1 000

BIN

1, 3

1

Flytt VF-programmet

1 650

BIN

1, 3

1

FT-programmet

0

1 630

BIN

1, 3

1

Linden - upprustning av kök

0

400

BIN

1, 3, 5

4

Gemensamma verksamheter

0

300

300

BIN

1, 3, 5

4

Upprustning idrottshallar

300

300

300

BIN

3

4

Oförutsedda investeringar och
myndighetskrav

500

500

500

BIN

3, 7

1

1 :1 satsning år 1–9

3 000

5 000

6 000

BIN

1, 3

4

Inventarier ny skola 7–9

28 300

BIN

1, 3

4

Inventarier ny skola f-6

12 300

BIN

3, 7

1

Upphandling verksamhetssystem och
lärplattform

1 500

3 000

3 000

0

0

Investeringsram bildningsnämnden

9 450

57 980

13 880

0

0

0

456

456

456

84

84

84

0

150

150

138

39

Investeringsram Viadidaktnämnden

594

645

606

84

84

84

500

500

500

VIAN

3

4

VIAN

7

2

VIAN

1

4

Bärbara datorer för platsbunden
utlåning till elever, laddvagnar
Inventarier lokaler ombyggnation av
klassrum
Inventarier lokaler, smartboards,
telebildsutrustning

KULN

2

4

Offentlig konst

KULN

2

4

Konstnärlig utsmyckning
Dufvegården

KULN

2, 5

4

Konstnärlig utsmyckning Karamellen

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

5

4

Konstinköp

KULN

5

4

Oförutsedda investeringar

KULN

5

4

KULN

5

KULN

5

Konstnärlig utsmyckning
parkeringshus norr
Konstnärlig utsmyckning
högstadieskola Järven
Konstnärlig utsmyckning F-6 skola
norr
Konstnärlig utsmyckning
om/tillbyggnad Sandbäcksskolan
Konstnärlig utsmyckning
om/tillbyggnad Skogsborg

2021

2022

2022

1 000
0
780

2 650
250
375
2 350
1 650
300

300
300

0

300

300

100

500

500

Bibliotekshyllor

0

1 100

1 100

4

Kompletterande ljud och ljus
Perrongen

0

150

4

Kompletteringar Black Box

0

700
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Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Mål

K

Benämning

KULN

5

4

Belysning Konsthallen
Investeringsram kulturnämnden

STN

7

1,4 Arbetsmiljöåtgärder

STN

1–7

4

Oförutsedda investeringar

STN

2

4

Verksamhetsfastigheter

STN

2, 5–6

4

Fordon och maskiner

STN

2, 6

4

Dagvattenåtgärder

STN

2

5

STN

2, 6

STN

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

2021

0

220

4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

1 500

0

600

Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

5

El och belysning

1 000

1 000

1 000

2, 5

4

Friluftsbad

50

100

100

STN

2, 6

4

Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4

Trädprojekt

0

300

300

STN

5

1

Lekplatser och parkutrustning

600

600

600

STN

6

4

Växthus, teknik och utrustning

0

400

400

STN

2

4

Bevattning

0

150

150

STN

2, 5, 7

4

Digitalisering

200

200

200

STN

5

1,4 Simhallen

0

270

75

STN

5

4

Sportutrustning

700

700

700

STN

5

4

Fastigheter

0

700

3 300

100

100

100

90

-75

STN

2

1

STN

2, 5–6

1

STN

2, 5

4

Dammängen skytte, byggnader

STN

5

4

Projekt Backavallen

STN

5

4

Discgolfbana

STN

2, 5–6

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

STN

2, 5

1

STN

2, 5

STN

0

8

8

-5

250
0

100

33 750

33 750
100

600

100

100

Jordvallstorp renovering

0

0

200

4

Krämbolsstugan

0

0

100

2, 5

4

Oxvandringen Björkvik

0

0

100

STN

2, 5

4

Sköldinge idrottsplats

100

STN

2, 5

4

Stalls backe duschar

75

STN

2, 5

4

Strångsjö Idrottsplats

100

50

STN

2, 4–5,
1
7

Tillgänglighetsanpassning

100

100

100

STN

2, 3

1

Trygghetsbelysning fastigheter

0

100

100

STN

2, 5

4

Tennishallen fasadmålning

0

480

STN

3–4, 6

4

Storköksutrustning

STN

3–4, 6

4

Måltidsmiljö

STN

4

4

Packbord höj- och sänkbara

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

0

350
5 300

Brandskyddsarbete utförande och
mjukvara
Dammängen
motocrossavloppsanläggning

2022

0

1 700
200
50
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Mål

K

Benämning

STN

3

4

Städvagnar förskolan

STN

3

4

STN

5

4

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

50

50

50

Städmaskiner

300

300

300

Stadsparken el

175

Investeringsram service- och teknik

2021

2022

3

56 900

51 950

18 175

508

-542 -1 597

SOCN

7

4

Möbler och inventarier

100

100

100

SOCN

7

4

Digitalisering och utveckling av
datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1

Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4

Nytt verksamhetssystem

100

1 500

500

Investeringsram socialnämnden

900

2 300

1 300

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

400

0

0

0

20

20

1 000

0

0

0

10

10

Inventarier nytt äldreboende
Dufvegården
Lyftmotorer och laddare
Dufvegården

VON

4, 2

4

VON

4, 2

4

VON

4, 2

4

Spolos Dufvegården

VON

4, 2

4

Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

VON

4

4

Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0

VON

4

1

Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1

Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4

Möbler

0

500

500

0

0

0

VON

4

1

Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

VON

4

1

Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

VON

4

4

Ny teknik

400

400

400

0

0

0

VON

7

4

Arbetsmiljöåtgärder

0

400

400

0

0

0

VON

4

1

Aktskåp

325

0

0

0

0

0

VON

4

4

Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

11 125

9 400

2 400

20

60

60

Investeringsram vård- och
omsorgsnämnden
Summa total investering

107 709 157 195

80 836 1 076

Summa total exploatering

128 000

50 000

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

95 000

100

11 -1 289

0

0
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Katrineholm

17. Fastighetsinvesteringar
Vi delar i stort majoritetens förslag till Fastighetsinvesteringar.

18. Resurser att tillgå utöver
budgeten
Integrationsfonden

18,3 mnkr

Öronmärkta medel från tidigare års resultat

35,3 mnkr

Resultatutjämningsreserv (RUR)

17,0 mnkr

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.
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Möjligheternas Katrineholm
Jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla.
Alla barn ska kunna drömma stora drömmar - och stora
drömmar ska kunna slå in också för de barn som växer upp
med små resurser. Alla ska kunna kräva sin rätt - men vi ska
också förvänta oss att varje människa som kan gör sin plikt.
Varenda människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt
eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina drömmar. Hela
Katrineholm ska vara frihetens och möjligheternas
Katrineholm.

Här är Liberalerna i Katrineholms budgetförslag för 2020.

2
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Kommunens viktigaste uppgift, enligt kommunallagen, är kärnverksamheterna; skola, vård
och omsorg. Ekonomin är ansträngd och Katrineholm har väldigt höga kostnader i flera
nämnder, inte minst socialnämnden. För att kunna investera i förskola och skola, vård- och
omsorg måste vi i Katrineholm kraftigt reducera andelen människor som tvingas helt eller
delvis försörja sig via olika former av ekonomiskt bistånd. Vårt huvudsakliga fokus i
Liberalernas prioriteringar i vårt förslag till budget är därför;

● Den kommunala vuxenutbildningen och SFI
● Förskolan och skolan
● Vård- och omsorgsverksamheten
Katrineholm står inför ett omfattande behov av att vidta åtgärder inom ett flertal av dessa
områden - åtgärder som på sikt resulterar i att Katrineholmare får ökad frihet att välja både
i sin vardag men också för sin framtid. En Katrineholmsbo ska få leva sitt liv som hen själv
vill, bestämma över sig själv, ha sina egna drömmar och ha makten att se till att de
drömmarna kan bli verklighet, oavsett hur den enskildes start i livet såg ut. Den friheten
ska inte begränsas av kön, ursprung, föräldrars bakgrund, funktionshinder eller för den
delen val av bostadsort. Det är liberalism!
Katrineholm påverkas av många olika faktorer, vissa kan vi styra över, en del kan vi förutse
och förbereda oss för, och en del får vi acceptera att vi får reagera på om och när de
inträffar. Världsekonomin befinner sig i en situation där konjunkturen börjar mattas av och
de flesta ekonomer börjar se tendenser till en kommande lågkonjunktur. Trots de senaste
årens högkonjunktur har nuvarande majoritet misslyckats med att lösa många av de
strukturella problem som finns för en stark utveckling av kommunen. Mest oroande av
dessa är de fortsatt skyhöga kostnaderna för försörjningsstödet och andra former av
bidrag. Så nu när konjunkturen börjar mattas av är det ännu viktigare att se till att
Katrineholm står väl rustad för att möta utmaningen.
Katrineholm har alla möjligheter att stärkas till en ännu mer framgångsrik kommun.
Katrineholm är en viktig knutpunkt för järnvägen men också för vägtrafiken. Något som
ger kommunen och kommunens företagare en stor rekryteringsbas av nya medarbetare.
Men Katrineholms läge ger också invånarna tillgång till en mycket stor arbetsmarknad
inom en dryg timmes restid; Stockholm, Örebro, Linköping och Norrköping.
3
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Fokus ska ligga på att utveckla hela kommunen, tätorten såväl som landsbygden.
Kommunen har ett stort antal verksamma inom den gröna näringen - jordbruket. Allt från
små mathantverkare med ett mindre antal djur till riktigt stora jordbruk varav många har
uppfödning av nötkreatur. Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Jordbrukets
betydelse för kommunen och för matförsörjningen får inte underskattas. Betande djur
håller naturen öppen, bidrar till biologisk mångfald och inte minst skapar genom detta
kolsänkor som tar hand om koldioxid. Därför ska kommunen även fortsättningsvis i sin
måltidsverksamhet servera jordbruksprodukter från kommunen vilket självklart innefattar
kött från betande djur. Allt för en öppen och levande landsbygd.

4
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Katrineholms utmaningar
Sysselsättningen
Katrineholm har en förhållandevis hög

vid. Exempelvis under nuvarande

arbetslöshet i jämförelse med liknande

majoritet har en del nya företag och

kommuner. Tyvärr vet vi att denna

organisationer lockats till kommunen

arbetslöshet drabbar framför allt

och därmed ökat antalet arbetsplatser i

personer med låg utbildning och

viss utsträckning, men i det stora hela

bristande svenska. Förutom att påverka

har vi inte lyckats med vare sig tillräcklig

individen, får det i många fall

rekrytering eller med tillräcklig

dominoeffekter genom att en del barn

kompetensbredd. Vi behöver fler

växer upp utan att se sina föräldrar gå

företag där det krävs högre utbildning

till ett arbete och kunna utöva en del av

för att bredda kommunens

den friheten vi i Sverige annars vant oss

arbetsmarknad.

Arbetslöshet Katrineholm per 30 sept 2019

Arbetslöshet

1439 st

- varav mer än 6 mån:

620 st

- varav 18-24 år:

68 st

Arbetslösa född utom EU

708 st

Inom EU exclusive Sverige

109 st

Källa: AMS

Många av dem med ett

månader och många av dessa är

utomeuropeiskt ursprung saknar

beroende av försörjningsstöd. Antal

tillräcklig språkkunskap såväl som en

personer/hushåll som erhåller fullt

motsvarande gymnasieutbildning

försörjningsstöd uppgår till ca 550

vilket försvårar möjligheterna att

varje månad. Vårt antagande är att det

komma in på den ordinarie

stora flertalet av dessa är personer

arbetsmarknaden.

som inte har kommit in på

En relativt stor

andel av de arbetslösa har stått utan
arbete en längre tid, dvs över sex
5

arbetsmarknaden.
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Integrationen
Som vi redan nämnt har vi i Katrineholm en mycket högre andel arbetslösa födda
utanför EU än födda inom EU. Ett arbete, med alla fördelar det ger beträffande
sociala kontakter, ekonomisk frihet, självbestämmande m.m., är också en nyckel till
integration. Det är bl.a. på arbetsplatsen många kan erbjudas möjlighet till att
umgås med och lära känna människor utanför den omedelbara egna kretsen eller
kulturella grupp. Det är på arbetsplatsen en individ från en annan kulturell bakgrund
får möjlighet att använda det svenska språket i ett autentiskt sammanhang, och
dessutom kunna positivt påverka många svenskars fördomar och/eller rädslor för
kulturella grupper de knappt har egen erfarenhet av. Trots från staten
subventionerade program avsett för att underlätta nyanländas möjligheter att
komma i sysselsättning har vi i Katrineholm fortfarande hög arbetslöshet.
Arbetslösheten bland nyanlända med låg utbildning är hög - ca 33–35 % på
nationell nivå (SCB sept. 2019). I Katrineholm är cirka hälften av alla arbetslösa
födda utanför Europa och av dessa har lejonparten varit arbetslösa mer än 12
månader. Det är viktigt att påminnas om att nyanlända inte är någon homogen
grupp, snarare tvärtom. Därför kan vi också se att nyanlända från vissa länder och
regioner har betydligt större svårigheter i att assimileras/integreras, och att dessa
svårigheter består långt efter det att statusen “nyanländ” har spelat ut sin roll. Det
rör sig om låg utbildningsnivå (många knappt motsvarande svenskt mellanstadium),
omfattande svårigheter att lära sig det svenska språket, starka kulturella skillnader
jämfört med de svenska och ursprung i samhällen med obefintlig “samhällsapparat”.
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Utbildning
Utbildning inom Viadidakt; SFI och vuxenutbildning

Svenska för invandrare (SFI) ger personer (vuxna) möjlighet att lära sig det svenska
språket. Det sker genom att eleverna går igenom olika steg, A-D. Efter avklarad nivå
D (slutsteget, läser fort arbetar självständigt) kan eleverna gå vidare till någon av de
vuxenutbildningar som erbjuds. Det vanliga är en antagning på runt 50 elever varje
månad förutom augusti som sticker ut med nästan 10 gånger fler. Ett problem som
Viadidakt har med SFI är de många omstarten. Det vill säga elever som avbryter
utbildningen (ca 35–40 st. varje månad) på grund av exempelvis
arbetsmarknadsprogram, barnafödande för att sedan starta om sina studier en tid
senare. Det stora antalet omstarten är ett logistiskt problem för SFI och ett stort
avbräck för individens möjlighet att lära sig svenska - ett nödvändigt första steg till
att bli anställningsbar. Antalet studietimmar på SFI per vecka, 15, anser vi är alldeles
för få. Förklaringen är att det ska vara möjligt för eleven att kombinera undervisning
med praktik. Men möjligheten till praktik är ytterst begränsad så en en växling borde
vara önskvärd dvs 25 timmar SFI och 15 timmar praktik eller arbetsträning.
Vuxenutbildningen omfattar ett brett spektrum, allt från grundläggande utbildning,
gymnasial till eftergymnasiala utbildningar. Avbrotten är många både inom grundoch den gymnasiala vuxenutbildningen. Främsta orsakerna på grundnivå är arbete
och sjukdom. Inom det gymnasiala programmet är inaktivitet en stor orsak till avbrott
(Viadidakts månadsstatistik sept. 2019). Metoder och incitament behöver utvecklas
för att få elever att gå igenom utbildningen på kortast möjliga tid. Att få många att
öka sin anställningsbarhet är inte bara till gagn för individen utan också för
samhället.
Förskola, grundskola & gymnasieskola

Om Katrineholm ska lyckas attrahera fler invånare räcker det inte bara att hävda att
man är en kaxig kommun i Stockholms närhet, utan en av de viktiga faktorerna i att
välja ny bostadsort är skolkvalitén. För familjer som överväger att flytta från
Storstockholm för att kanske hitta billigare bostad, ett lugnare tempo eller närhet till
den fantastiska naturen Katrineholms kommun har att erbjuda, så tittar många på
den skolstatistik som numera är lättillgänglig på internet. Det är inget som ligger till
Katrineholms fördel. Mest objektiv är statistiken som finns i kommun- och
landstingsdatabasen, Kolada.
7
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Förskola

Det är i förskolan man lägger grunden för ett barns skolgång. Barnen får lära sig
mycket om socialt samspel, turtagning, kreativitet, retorik, språk & kommunikation,
skapande och olika estetiska uttrycksformer, grundläggande värdegrund, demokrati,
alla likas värde, att ta eget ansvar både för individ och miljö, hur vi värnar om vår
miljö, lära sig genom leken, att uttrycka sig och vara en god kamrat, tilltro till den
egna förmågan och grunderna i teknik och digital teknik mm. Skolverkets
rekommendationer sett till antal barn per barngrupp är max 12 för 1–3 åringar, max
15 för 4–5 åringar. I Katrineholms 25 förskolor, med 108 avdelningar, finns enligt
Bildningsförvaltningens egen statistik1 för oktober 2019, endast 2 förskolor
(Regndroppen & Näverstugan) med i snitt färre än 15 barn per avdelning. Snittet
över hela verksamheten ligger i oktober på 17,58 men uppmättes som mest under
2019 till 19,15 barn per avdelning, vilket i kombination med den relativt dåliga
koncentrationen av legitimerade förskolelärare är en minst sagt bekymmersam
utmaning för kvalitén i förskolan och Katrineholms förmåga att möta kraven i
förskolans läroplan. Aktuelltakta från Kolada:
•

Antal barn per årsarbetare med legitimation 14,2, (högst av de liknande
kommuner sett till socioekonomi).

•

Kostnaden per barn är med bred marginal lägst bland ovannämnda
kommuner.

•

Nöjd medborgarindex ligger konsekvent bland landets sämsta 25%.

Grundskola

Skolan är det forum där vi bäst kan ge varje barn/ungdom förutsättningarna att
forma sin egen framtid, att överträffa sina drömmar och bli något deras föräldrar
bara hade kunnat drömma om, och i det avseendet sviker den styrande majoriteten
våra barn. Som vem som helst kan se i bild 1, är den övervägande majoriteten av
siffrorna i Koladas sammanställning röda, dvs i de parametrar och de åren, hör
Katrineholms kommun hemma bland Sveriges sämsta 25%. Katrineholms
grundskoleresultat påvisar en tydlig underprestation jämfört med det
modellberäknade värdet (se rad 5), vilket väger in bl.a. förälders utbildningsnivå,
andra socioekonomiska faktorer, nyinvandrade elever mm. Det är denna
underprestation, tillsammans med den för
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2019 extremt låga andelen elever som är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram som är de två största utmaningarna sett till kommunens skolors
prestation. Utöver dem måste vi som kommun prestera betydligt bättre vad gällande
barn och ungdomars psykiska hälsa.

Skärmdump Kolada.se (191017)

Majoritetens arbete med digitalisering
av skolans arbete saknar allsidig empiri
och sker snarare utifrån ett
sparperspektiv. Förstudien som
presenterades för Bildningsnämnden
2015 utgick ifrån förslaget att 7–9
skulle ha datorer snarare än ipads, och
de potentiella riskfaktorerna som
denna ändring medför tas inte upp.

9

Risker som att en ipad blir en alldeles
för stor källa till distraktion, vilka de
negativa följderna skulle kunna vara
och för vilka elever har inte beaktats.
Inte heller den forskning som gjorts
inom hjärnans funktion (tex Nutley,
Ingvar, London School of Economics)
vad gäller effekter av användning av
digitala verktyg beaktats.
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Övrig utmaning – Katrineholms centrum
Katrineholms centrum utarmas successivt. Fler butiker stänger igen, en del permanent
och vissa flyttar, bl.a. på grund av svårigheter med tillgänglighet för bilar & lastbilar.
Nu senast Ninas kammare, Ekman & Davidson, och Hjalmar Pettersson. Det är inte
hållbart om vi ska ha ett levande centrum. Försvinner butiker, då försvinner caféer och
restauranter, och så småningom riskerar de stora kedjorna att antingen lämna
Katrineholm helt eller flytta ut till Lövåsen.

10
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Liberalernas budget och verksamhetsplan

Integration, Arbetsmarknad och Socialtjänst
Liberalerna vill satsa på entreprenörskap både genom Ung företagsamhet på
gymnasieskolan men även inom Viadidakts verksamheter.
Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över
sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna sig att arbeta och det
måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. När fler jobbar minskar
utanförskapet. Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att
det ska fortsätta vara så men då måste invandring bli mer än att resa över gränsen:
Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en
del av ett Sverige som växer och utvecklas.
Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen är betydelsefulla aktörer när
det gäller utbildning för vuxna och arbetsmarknad. Även ungdomar och yngre vuxna
med dålig skolunderbyggnad och allmänna hälsoproblem behöver en tydlig
stöttning för att komma vidare i livet.
Vi vill se fler enkla jobb för dem som har svårt att få in en fot på svensk
arbetsmarknad. Att kunna försörja sig själv, att mötas av människor och ett samhälle
som ser det man kan göra och bidra med, och inte fokuserar på potentiella hinder det leder till ett självständigt liv. Katrineholm ska präglas av medmänsklighet, tydliga
förväntningar och möjligheter till självständighet, där alla människor möts av höga
förväntningar och stöds till att bryta eventuellt utanförskap. Men vi behöver också bli
11
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tydligare i koppling mellan prestation och bidrag oavsett om det gäller vuxnas
lärande eller att göra sig anställningsbar.
Vi Liberaler tror på att lansera och formalisera IOP som en samverkansmodell för att
kunna stödja bl.a. utsatta grupper. Varje ansökan bör naturligtvis värderas på dess
egna meriter, men det skapar förutsättning för civilsamhället att kliva fram och visa
sitt eget engagemang, kompetens och slagkraft.
Under kortare eller längre tid kan vi ibland behöva stöd i vår vardag. Det kan handla
om skyddat boende, hjälp med placering av nära och kära som befinner sig i en
utsatt position eller bara när inte lönen, pensionen inte räcker till för vardagens
kostnader. För oss Liberaler är det viktigt att det finns ett trygghetsnät när det
okända eller ovälkomna inträffar och då civilsamhället inte räcker till. Vi vill
fortsättningsvis att unga som hamnat lite utanför den accepterade vägen får hjälp
och stöd att hitta tillbaka till den “rätta vägen”. Vi ser det som en självklarhet att de
pensionärer som slitit ett långt liv och nu med låga pensioner får de tillägg, bidrag
de behöver för sin vardag. Det är en självklart att erbjuda människor, oavsett ålder,
kön eller könsidentitet, tillgång till skyddat boende när de utsätts för våld och hot.
Men försörjningsstödet ska aldrig få bli en stadigvarande “arbetsinkomst”
Mål:

● Andelen deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsprogram som går till egen
försörjning skall öka till 50% till 2021
● Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska
öka med 10 procentenheter årligen till och med 2022.
● Antalet som får en gymnasiexamen inom 4 år ska 2020 uppgå till minst 70% för
att sedan stabiliseras mellan 75–80% efter 2025
● Antalet eftergymnasiala utbildningar som erbjuds ska utökas
● Fler entreprenörsidéer inom Viadidakt
● Halvering av personer/hushåll som är beroende av försörjningsstöd till 2024
● Fler med funktionsnedsättning i egen försörjning
Liberalerna vill göra en särskild satsning på att få dem som står närmast
arbetsmarknaden in i arbeten eller studier, samtidigt som vi därmed relativt snabbt
får fler bort från försörjningsstöd. Dessa individer blir självständiga, skattebetalare
och kommunens skatteunderlag ökar, för att bättre kunna satsas på välfärden.
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Dessutom frigörs då resurser att satsas på de grupper som står längre från
arbetsmarknaden.
Liberalernas satsningar på arbetsmarknadsåtgärder:

● AF-konsulenter och assistenter för att stötta AF i arbetet att få fler i
anställningsformen Offentligt skyddat arbete, OSA
● Fler arbetshandledare för att stötta SFI-elevers i praktik
● Coacher för stöd vid anställningar enligt Individual Placement and Support (IPS)
● Kraftig satsning på vidareutbildning av personer med låg utbildning för att
förbättra sin anställningsbarhet
● Undervisningstimmar för SFI utökas till 25 timmar per vecka
● Coach för stöd till nya entreprenörer.
Det är en självklarhet att alla människor som lever i Sverige ska ha samma tydliga
men rimliga förväntningar på sig, att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket
och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället
bygger på.
Vi behöver bryta alla tendenser till klanmentalitet och förtryck av framför allt flickor
och kvinnor. Kvinnomisshandel är vanligt förekommande i många av de länder där
människor har flytt från och måste med kraft hanteras.
Unga flickor och även pojkar måste få skapa sina egna liv med allt från att välja vilka
(om några) religiösa symboler de ska bära, skaffa den utbildning de brinner för till att
själva få välja vem de vill umgås med, älska och skapa sitt liv med.
Integration handlar helt enkelt om bostad, arbete, skola, ett socialt sammanhang,
föreningsliv, gemensamma värderingar (exempelvis jämställdhet, religionsfrihet),
gemensamt språk, tillgång till kultur.
Det avgjort viktigaste är att ha majoritetssamhällets språk, ett arbete, att klara sin
egen försörjning. Detta skapar flera ingångar i samhället (se ovan).
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Liberalernas satsningar på Integration och utanförskap:

● Åtgärder för att samarbetet mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och
Socialförvaltningen ska fungera effektivt,
● Att civilsamhället (föreningar, kyrkor) stöttas i sitt integrationsarbete
(språkcaféer, promenadgrupper, läxhjälp), i form av gratis lokalhyra och
ekonomiska bidrag,
● Att invandrarkvinnor stimuleras till sociala aktiviteter
Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Viadidaktnämnden 2020 för att
uppnå detta. Satsningen syftar i huvudsak till att nå resultat på 2–4 års sikt men också
för att på kort sikt få ut de individer som står närmast arbetsmarknaden i olika former
av egen sysselsättning,
Ökning de kommande tre åren i förhållande till majoritetens förslag för 2020
2020: 3.000.000 kr
2021: 4.000.000 kr (totalt 7.000.000 kr)
2022: 3.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr)
Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner mindre på Socialnämndens än majoritetens
förslag 2020, som en konsekvens av att allt fler kommer i egen försörjning och därmed
är i minskat behov av försörjningsstöd.
2020: -3.000.000 kr
2021: -7.000.000 kr (totalt -10.000.000 kr)
2022: -25.000.000 kr (totalt -35.000.000 kr)
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Förskola och skola
Alla barn förtjänar samma möjlighet att påverka och forma sitt framtida liv, och
grunden till det är förskolan och skolan. Alla barn och ungdomar skall erbjudas en
högkvalitativ förskola/skola, som präglas av höga förväntningar, jämställdhet,
arbetsro och aktuell forskning. En enhet som drivs av ambitiös, professionell,
utvecklingsbenägen och välutbildad personal som ges optimala förutsättningar via
lyhörda och erfarna rektorer/skolledare, som i sin tur stöds i sitt arbete av barn- och
elevorienterad administration och service på alla nivåer.
Förskolan och skolan har många uppdrag och är otroligt komplexa verksamheter
som vi förlitar oss på med våra barn och unga. Det är upp till oss inom politiken att
ge förskolan och skolan såväl förutsättningar att kunna långsiktigt och kortsiktigt ge
våra barn de absolut bästa tänkbara möjligheter som konkreta och mätbara mål som
kan utvärderas i relation till de medel vi tar fram i vår budget.
Mål:

● 4,5 barn per vuxen i förskoleverksamheten 2025 (måttet bör tas årligen vid
samma tidpunkt, förslagsvis under sena våren då barnantalet är som störst
● Katrineholm ansöker om och matchar de medel som finns inom den statliga
satsningen på lärarassistenter, som placeras i de skolor med de största sociala
utmaningarna.
● 95% av elever i grundskolans årskurs 1 når de nationella målen för läs och skriv
senast 2021.
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● Andelen elever med minst E i engelska, matematik och svenska/svenska A i
årskurs 6 ska 2023 förbättrats med minst 5 procentenheter (statistiken 2015–
2017 visar en fallande trend. kolada.se)
● Minst 91% av eleverna i de kommunala grundskolorna ska vara behöriga till ett
yrkesprogram 2027 (2018 = 81,6%, 2019 = 67%), en förbättring med 3
procentenheter per år.
● Öka andelen enskilda höga betyg (A & B) i årskurs 9 till 28% senast 2022 (VT
2018 18,1%).
Liberalernas satsningar på förskola och skola:

Liberalerna satsar utöver majoritetens budget (2020) för att inleda omfattande och
långsiktiga satsningar på barnens framtid. Via dessa satsningar får förvaltningen i
uppdrag att mätbart förbättra elevernas läs- och skrivnivå från årskurs ett. Alla elever
ges därmed förbättrade förutsättningar att lyckas med samtliga ämnen och kurser i
grund- och gymnasieskolan, där det textbaserade språket utgör en mycket viktig
grund. Detta följs upp med användning av de nationella proven i årskurs 3, 6 och
slutbetygen i årskurs 9.
Därutöver lägger Liberalerna 2 ledamotsinitiativ i Bildningsnämnden;
● Inför mobilfri skoltid
● Genomför en kvalitativ SWOT-analys av 1-1 satsningen.
Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Bildningsnämnden.
Ökning de kommande tre åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020:
● 2020: 7.000.000 kr
● 2021: 11.000.000 kr (totalt 18.000.000 kr)
● 2022: 17.000.000 kr (totalt 35.000.000 kr)
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Omsorg
De individer som behöver hjälp att klara av sin vardag ska få den hjälpen, baserat på
individuella behov och med möjlighet att själv påverka vem/vilka som ska utföra den,
när de behöver den. Det handlar om att ge rätt hjälp och stöd till dem som behöver
och se till att alla får känna trygghet och leva livet, hela livet.
Katrineholm ska vara en plats där människor vågar drömma stort och ges möjlighet
att jaga de drömmarna. I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en
självklar del av samhället. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där människors
olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika egenskaper. Ingen ska
lämnas utanför och stämplas som oförmögen.
Äldreomsorgen i Katrineholm ska verka för att de sista åren i livet blir precis lika
värdefulla som de första. Vi är alla olika, även när vi är årsrika, om äldreomsorgen ska
kunna möta varje enskild individs behov och önskemål måste verksamheterna
genomsyras av valfrihet och trygghet, både för individen som är i behov av hjälp och
stöd men även för dess anhöriga.
Människor med funktionsnedsättningar ska ges bästa förutsättningar att leva sitt liv
som andra. Tillgänglighets- och bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi
planerar och bygger våra samhällen. Alla människor ska ges möjlighet att röra sig
fritt och obehindrat i vår kommun. Bristande tillgänglighet är diskriminering, men det
handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan även om institutionell tillgänglighet –
här måste Katrineholms kommun se till att föregå med gott exempel genom till
exempel textning av kommunfullmäktige, och att livesändningarna därifrån lyfts fram
och blir lättare att hitta på hemsidan.
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LSS skall beviljas med högre grad av långsiktighet, med uppföljning/utvärdering
vartannat år - där syftet är att följa upp hur insatserna behöver justeras för att fortsatt
stämma överens med individens behov.
Mål:

•
•
•

•

•

Fler privata utförare
Högre personaltäthet - framförallt dagtid
Förbättrade arbetsvillkor för personalen ökar individens möjlighet till bättre
vård/omsorg. Kan bland annat innebära;
- Välfärdsteknik som ligger i framkant
- Hälsofrämjande schemaläggning som möjliggör återhämtning och
balans mellan arbete och fritid
- Ökad delaktighet vid planering och utveckling av verksamheterna
Ta fram en funktionspolitisk strategi i samråd med funktionsrättsrådet och
andra intressenter - för att utveckla den fysiska och institutionella
tillgängligheten i Katrineholms kommun
Personalen ska känna att de kan rekommendera sin arbetsplats

Liberalernas satsningar på omsorg:

Liberalerna satsar till 6 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till Vård- och
Omsorgsnämnden (2019)
Ökning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020:
2020: 6.000.000 kr
2021: 4.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr)
2022: 3.000.000 kr (totalt 13.000.000 kr)
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Service och Teknik
Vi vill att kommunen ska uppmuntra till konkurrensutsättning inom offentlig
verksamhet, så att lokala företag kan vara med och utföra tjänster åt kommunen men
även för att stimulera entreprenörskap. Kommunens uppgift är att vid upphandling
noga klargöra kraven samt följa upp att tjänsterna håller en hög kvalitet.
Reglerna för kommunens upphandlingar bör inte innehålla krav på viss storlek på de
företag som får lämna anbud, detta för att även små företag ska få en rättvis chans
att konkurrera. Delar av det som inom Service- och tekniknämndens verksamhet
handlar om ren produktion bör upphandlas på en öppen marknad.
Erfarenheter visar att besparingspotentialen för att gå från egen produktion till att
upphandla ligger i spannet 11–25%. I spannets övre del ligger framför allt
verksamheter med större investeringsbehov som exempelvis transporter,
entreprenadverksamhet samt verksamheter med behov av spetskompetens i en
utsträckning som inte fyller full arbetstid. Vi vill dock att kommunen bibehåller en viss
del i egen verksamhet för att bibehålla verksamhetskompetensen som är av vikt vid
upphandling.
Liberalernas satsningar på service och teknik:

Liberalerna anslår 3 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag 2020.
Minskning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020:
2020: -3.000.000 kr
2021: -5.000.000 kr (totalt -8.000.000 kr)
2022: -3.000.000 kr (totalt -11.000.000 kr)
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget bör bantas med 10 miljoner kronor för 2020 jämfört med
majoritetens förslag. IOP införs som ett sätt att i högre grad uppmuntra och
involvera civilsamhället att bidra till Katrineholms trygghetssystem och för att visa att
vi förstår att kompetensen, expertisen och erfarenheten ofta finns hos andra än
kommunen. Finansieringen av IOP sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att i samråd med berörda parter (tex
centrumföreningen) ta fram en centrumstrategi för att bromsa in och sedan vända
trenden med utarmningen av vår stadskärna.
2020: -10.000.000 kr
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Sammanfattning
Katrineholm växer, det vet vi, att målsättningen är att växa ytterligare vet vi också,
och dessutom att målet är ambitiöst satt. Om Katrineholms Kommun skall växa till 40
000 invånare inom 11 år krävs det att vi funderar på vilka faktorer som gör att en
person eller en familj väljer just Katrineholm framför alla andra möjliga bostadsorter.
För oss Liberaler handlar det om de mjuka, mänskliga värden som tex skolor och
förskolor, kvalitén i vår äldreomsorg, vårt sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp,
de möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap och
möjligheten att påverka. Familjer som funderar på att flytta hit tittar naturligtvis på
föreningslivet, kulturlivet och tryggheten, men framförallt tittar de på hur kommunen
satsar på och prioriterar skolor och elevernas resultat och välmående.
Det som vi ser som den enskilt viktigaste gemensamma nämnaren i allt det vi vill
uppnå för Katrineholmsborna är den kommunalt anställda personalen. Det är just
personalförsörjningen som är Katrineholms kommuns i särklass största utmaning. Vi
är ingenting utan kompetent, engagerad och välorganiserad personal som erbjuds
möjligheten till långsiktighet och attraktiva tjänster och arbetsmiljö. Vi måste
säkerställa att vår personal känner sig hörda, uppskattade och framförallt att de har
konkret möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet. Självklart är löner ett sätt
att konkurrera om kompetent personal, men det vi fått bekräftat de senaste 2 åren är
att det som tas upp av personalen på golven i tex hemtjänsten, skolan och förskolan,
handlar om orimlig arbetsbelastning, orealistiska tidsplaner eller att personalen inte
känner att cheferna lyssnar eller tar det som sägs på allvar. Här står vi som
arbetsgivare och serviceleverantör inför ett omfattande utvecklings- och
förbättringsarbete.
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Övergripande driftsbudget 2020 med plan 2021 - 2022

Belopp i tusentals kronor
(tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk
ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Kommuncentrala
varav
Kommunledningsförvaltni
ngen samt Näringsliv
varav
Samhällsbyggnadsförvaltni
ngen
varav Kommunstyrelsens
medel till förfogande

KF 181119

S&M
förslag

Liberalerna

Budget

Budget

Justeringar

2019

2020

-12 271

-11 139

-838 787

-867 789

-181 982

-200 281

-11 600

-14 208

-103 369

Summa efter
justeringar
Budget
2019
Plan
efter
justering 2021

Plan
2022

-11 139

-11 139

-11 139

-7 000

-874 789

-885 789

-902 789

10 000

-190 281

-201 785

-202 485

-14 208

-14 208

-14 208

-117 312

-117 312

-118 116

-118 116

-58 009

-65 761

-65 761

-66 461

-67 161

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-37 638

-42 952

-42 952

-40 452

-40 452

-534

-534

-534

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och
tekniknämnden

-529

-534

-102 772

-111 900

3 000

-108 900

-103 900

-100 900

Socialnämnden

-180 468

-191 307

3 000

-188 307

-184 307

-181 307

-62 543

-64 714

-3 000

-67 714

-74 714

-99 714

-711 875

-728 602

-6 000

-734 602

-738 602

-741 602

-32 020

-32 810

-32 810

-32 810

-32 810

0

0

0

0

-37 035

0

0

-7 650

-9 998

-2 160 885

-2 252 028

-2 252 028

-2 281 681

-2 360 764

-23 070

-5 309

-5 309

-40 588

-76 524

0

0

0

-37 035

-39 511

0

0

0

-11

1 289

Viadidaktnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade
löner
Ökade kapitalkostnader
nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna
investeringar
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PO-påslag och
semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter ViadidaktVingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk
utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar
m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska
segregation
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av
skatter och utjämning
GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING

23

91 245

93 375

93 375

95 377

97 654

-118 500

-120 100

-120 100

-129 800

-134 300

12 538

13 213

13 213

13 213

13 213

67 712

93 160

93 160

100 809

103 158

-67 825

-78 134

-78 134

-84 359

-86 303

1 507 147

1 514 749

1 514 749

1 562 621

1 624 091

615 405

693 782

693 782

710 712

724 813

63 790

65 632

65 632

65 632

65 632

11 236

13 786

13 786

13 436

13 436

18 075

9 908

9 908

0

0

5 000

8 000

8 000

0

0

2 182 754

2 302 062

0

2 302 062

2 270 008

2 306 648

21 869

50 035

0

50 035

-11 673

-54 116

1,00%

2,18%

2,18%

-0,50%

-2,24%

21 863

22 921

22 921

23 390

24 145
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Katrineholms övergripande plan med
budget 2020-2022

Utsikt över Djulösjön 2019
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233

234

235

236

237

238

239

-

-

-

240

241

242

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning

Budget
2019

S&M
2020

Diff
KD
2020 2020

-12 271

-11 139

Bildningsnämnden

-838 787

-867 789

Kommunstyrelsen

-181 982

-200 281

-11 600

-14 208

-103 369
-58 009

varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen samt Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande

Plan
2021

Plan
2022

-11 139

-11 139

-11 139

-14 000

-881 789

-895 789

-909 789

11 000

-189 281

-201 785

-202 485

-14 208

-14 208

-14 208

-117 312

-117 312

-118 116

-118 116

-65 761

-65 761

-66 461

-67 161

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-37 638

-42 952

-42 952

-40 452

-40 452

-529

-534

-534

-534

-534

Service- och tekniknämnden

-102 772

-111 900

-111 900

-111 900

-111 900

Socialnämnden

-180 468

-191 307

-6 500

-197 807

-191 307

-181 307

-62 543

-64 714

-7 500

-72 214

-79 714

-80 000

-711 875

-728 602

-10 000

-738 602

-748 602

-758 602

-32 020

-32 810

-32 810

-32 810

-32 810

Kompensation för ökade löner

0

0

0

0

-37 035

Ökade kapitalkostnader nämnder

0

0

-7 650

-9 998

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR

Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter

-2 160 885 -2 252 028

-27 000

-2 279 028 -2 321 681 -2 376 050

-23 070

-5 309

-5 309

-40 588

-76 524

0

0

0

-37 035

-39 511

0

0

0

-11

1 289

91 245

93 375

93 375

95 377

97 654

-118 500

-120 100

-120 100

-129 800

-134 300

12 538

13 213

13 213

13 213

13 213

67 712

93 160

93 160

100 809

103 158

Avskrivningar

-67 825

-78 134

-78 134

-84 359

-86 303

Skatteintäkter

1 507 147

1 514 749

1 514 749

1 562 621

1 624 091

615 405

693 782

693 782

710 712

724 813

Kommunal fastighetsavgift

63 790

65 632

65 632

65 632

65 632

Finansiering, utdelningar m.m.

11 236

13 786

13 786

13 436

13 436

Statsbidrag flyktingkvot

18 075

9 908

9 908

0

0

5 000

8 000

8 000

0

0

2 182 754

2 302 062

0

2 302 062

2 270 008

2 306 648

TOTALT

21 869

50 035

-27 000

23 035

-51 673

-69 402

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning

1,00%

2,18%

1,00%

-2,21%

-2,87%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

21 863

22 921

22 921

23 390

24 145

Kommunalekonomisk utjämning

Statsbidrag för att minska segregation
Summa finansiering
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Ett hållbart Katrineholm
- för långsiktig överlevnad inom planetens gränser
Budgetförslag för Katrineholms kommun 2020
med plan för 2021-2022

Vintern är på väg. Foto: Nicklas Adamsson

”Vi måste leva så, som alla kan leva – alltid!”
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Inledning
På samma sätt som Sverige har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och sitt ekologiska
fotavtryck har Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del. Världen består av små
och stora lokalsamhällen och Katrineholm är ett av dem.
Enligt en alltmer samstämmig forskarkår har vi ca tio år på oss att göra de förändringar som
krävs för att ställa om samhället. Som individer, kommuner och nationer kan vi välja att vara
en del av lösningen, eller en del av problemet. För oss i Miljöpartiet är valet enkelt – vi vill
vara en del av lösningen, och vill även att Katrineholms kommun ska vara det.
När Miljöpartiet bildades för snart 40 år sedan var det bland annat som en reaktion på ett
utbrett ointresse för en aktiv och framåtsyftande klimat- och miljöpolitik. Under de år som
gått sedan dess har mycket hänt, men mycket återstår att göra. Idag råder ingen tvekan om att
det är människan som ligger bakom den negativa utveckling som i allt högre utsträckning
påverkar klimat och miljö. Vi vet också vad vi måste göra för att motverka den klimat- och
miljökris vi befinner oss i och att dessa åtgärder kommer att kräva modiga politiska beslut.
Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så pass stora måste de också få den
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. För att skapa ökad medvetenhet vill vi därför att
Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen tar frågan på
största allvar och är beredd att betrakta den pågående klimat- och miljökrisen som den kris det
är.
För Miljöpartiet är tanken på detta inget nytt eftersom vi alltsedan partiet bildades anser att vi
befunnit oss i ett klimatnödläge. Vi tycker därför att det är bra att fler under senare tid
uppmärksammat situationens allvar. Men det räcker inte att stanna vid detta. Vad som också
krävs är att klimat- och miljöfrågorna ges en överordnad roll i kommunen och att alla
långsiktigt strategiska beslut som fattas bedöms utifrån den direkta och/eller indirekta klimatoch miljöpåverkan de har och att detta får avgörande vilka satsningar som sedan görs.
För att markera behovet av handling inleder vi vårt budgetförslag med ett avsnitt där vi
skissar på åtgärder vi ser som nödvändiga för att kommunen ska kunna bygga långsiktig
resiliens för att motverka effekterna av de förändringar som följer i klimat- och miljökrisens
spår.
För det är faktiskt så att vi som idag delar den här planeten kommer att avgöra framtiden för
oss själva, för våra barn och barnbarn, för djur, natur och det ekologiska systemet.
Återkommande vetenskapliga rapporter talar om vikten av att radikalt minska utsläppen av
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koldioxid för att vi ska ha en möjlighet att komma i närheten av de klimatmål som världens
länder kom överens om i Paris 2015.
Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att
uppnå dessa mål. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att
förändra ett system som tycks oförmöget att handla i enlighet med den kunskap som
forskarvärlden bidrar med. Och ju längre vi väntar, desto större och mer drastiska blir de
åtgärder som måste genomföras.
Vi vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser utmaningarna och där vi är beredda att
agera. Vi måste visa att vi är de vuxna i rummet, att vi tar vårt ansvar, att vi vågar fatta de
modiga beslut som krävs av oss. Vi vill att Katrineholm ska vara en del av lösningen – inom
naturens ramar.
Vi tror dock att det måste till ett större folkligt engagemang för de långsiktiga
överlevnadsfrågorna om verklig förändring ska komma till stånd. För Miljöpartiets del är det
självklart att bedriva det politiska arbetet genom olika kanaler, där parlamentarismen är en.
Men det är lika viktigt att arbeta med praktiskt omställningsarbete för att ge aktivt hopp om
att förändring är möjlig. Därför har Miljöpartiet i Katrineholm under 2019 startat
programverksamheten Grön omställning i praktiken för ett hållbart Katrineholm som ett
komplement till det traditionella politiska arbetet. Grön omställning i praktiken riktar sig till
alla som vill lära sig mer om hur man ställer om till ett mer hållbart liv. Det krävs ett
engagemang där vi gör verkstad av våra viljeyttringar genom praktiskt omställningsarbete,
men också där vi tar ställning för de idéer och värderingar vi står för genom att fredligt
manifestera dessa, på olika sätt, i olika sammanhang.
Miljöpartiet de Gröna är det minsta partiet i Katrineholms kommunfullmäktige under
mandatperioden 2019-2022. Detta är vi väl medvetna om, men vi är också medvetna om att vi
är bärare av ett budskap som blir alltmer aktuellt för var dag som går, nämligen
nödvändigheten av att på ett radikalt sätt ställa om samhället så att det blir ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbart.

Foto: Nicklas Adamsson
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Det är alltså inte första hand i kraft av vår storlek vi kommer att kunna driva på de
förändringar som behöver göras. Det är snarare genom att aktivt bidra med välgrundade
omställningsförslag, faktabaserad kunskap och radikala gröna idéer som vi kan påverka den
politiska utvecklingen i Katrineholm i rätt riktning. Det budgetförslag som presenteras nedan
ska ses i ljuset av detta.

Förutsättningarna
Vårt budgetförslag för 2020 sätter av naturliga skäl klimat- och miljöfrågorna främst. Detta
eftersom vi menar att omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är den enskilt
viktigaste frågan vi har att hantera idag. Det är också en fråga som måste få genomsyra alla
samhällsområden.
Vad som krävs för att minska vårt ekologiska fotavtryck för att på allvar skapa ett annat
samhälle är satsningar som fasar ut, inte bara beroendet av miljöskadliga fossila system, utan
också den ansvarslösa ”business as usual”-mentalitet som fortfarande råder. Det blir alltmer
tydligt att de klimatanpassningar vi måste göra för att skapa drägliga livsvillkor i framtiden
kräver att vi ifrågasätter mycket av det vi vant oss vid och hittills tagit förgivet. Att bedriva en
politik som bortser från detta faktum är inte bara ansvarslöst, utan även oärligt eftersom vi vet
vad som krävs av oss.
Vi kommer i ökad utsträckning behöva se över vår nuvarande livsföring, förändra ohållbara
konsumtionsmönster, omvärdera vårt sätt att resa och transportera oss, omvärdera vårt sätt att
bo, vår livsmedelsförsörjning och inte minst vår kosthållning. Framtiden kommer att se
annorlunda ut på många sätt, men det behöver inte alls vara en nackdel. Det kan snarare
innebära högre livskvalitet och ökade möjligheter att utveckla ett samhälle som inte bara
anpassar sig till de planetära ramarna. Det kan också förändra människors livsvillkor till det
bättre och göra livet mer harmoniskt och meningsfullt.
När man som oppositionsparti ska förhålla sig till den ekonomiska fördelningen i en
majoritetsbudget blir det sällan mer än små justeringar på marginalen, oavsett hur gärna man
än vill hävda motsatsen. De flesta av de behov som presenteras i majoritetens förslag är reella
och många verksamheter är lagstyrda. Detta gör att det utöver ideologiska skiljelinjer om hur
verksamhet ska genomföras och styras också krävs förståelse för att det är människor av kött
och blod som finns på andra sidan siffrorna. I en omvälvande tid där vi behöver ta krafttag för
att komma tillrätta med den klimat- och miljökris vi befinner oss i är det viktigt att
människors grundläggande behov uppfylls. I vårt budgetförslag inriktar vi oss därför på att
göra andra omfördelningar och justeringar för att prioritera och skynda på det
omställningsarbete vi vill göra.
I vårt budgetförslag för 2020 har vi avhållit oss från att göra några större ekonomiska
omfördelningar i driftsbudgeten. Detta betyder inte att vi håller med om alla de satsningar
majoriteten vill göra, snarare beror det på att vi bedömer att många av de förslag vi vill
genomföra inom respektive verksamhet är kostnadsneutrala och därför ryms inom
budgetramarna för respektive nämnd. Vi gör dock några uttalade satsningar. Dessa framgår av
den sammanställning som återfinns i slutet av dokumentet. I övrigt ska vår budget främst ses
som ett inriktningsdokument där de presenterade förslagen pekar på förändringar som är
nödvändiga att göra i den omställning av Katrineholms kommun som måste ske.
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Vi känner att vi saknar full insyn i budgetprocessen för att kunna göra mer omfattande
förändringar. Detta gör att vissa av de satsningar vi vill göra kan uppfattas som mer eller
mindre rimliga för den som har denna insyn. Samtidigt är det också en självklarhet att alla
förändringar, om de skulle vinna gehör i ett befintligt budgetförslag, skapar behov av
omprövning och omfördelning inom den verksamhet som är aktuell.
Genom upplägget av den budgetprocess som den politiska majoriteten i Katrineholm
förespråkar kritiseras oppositionen inte bara för de ideologiska skiljelinjer vi framhåller i våra
förslag (vilket är helt OK). Vi kritiseras även för de ekonomiska slutsatser vi drar av den
budgetprocess vi är utlämnad åt. Det senare är inte alls OK, och liknar snarare otidsenlig
härskarteknik. Om det fanns en ärlig vilja att skapa ett mer sakligt samtal kring budgeten,
vilket vi gärna ser, kan majoriteten själv närsomhelst bidra till detta genom att tillmötesgå
oppositionens önskemål om en mer inkluderande process. Detta skulle inte bara öka respekten
för den politiken, det skulle även stärka demokratin genom att skapa ökad transparens och
dessutom ge medborgarna större förståelse för den kommunala ekonomin.
Med detta sagt överlämnar vi vårt budgetförslag ”Ett hållbart Katrineholm – för långsiktig
överlevnad inom planetens gränser” till kommunfullmäktige.
Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm i november 2019
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Klimat och miljö – för långsiktig överlevnad
inom planetens gränser
”Vår livsstil i Sverige och andra ekonomiskt starka länder ger upphov till miljöeffekter långt
utanför våra länders gränser. Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett
gott liv i framtiden utan att förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder
och kommande generationer.”
(ur miljöavsnittet i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant
exempel. För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande
insatser. Vi måste ställa om energiproduktionen så den blir långsiktigt hållbar, fasa ut fossila
bränslen och ersätta dessa med hållbara energikällor.
Vi måste hitta lösningar som gör att transporter och kommunikation inte längre bidrar till
utsläpp av koldioxid. Vi måste fasa ut kemikalier och andra farliga ämnen. Vi måste värna
den biologiska mångfalden och skydda viktiga biotoper. Många beslut måste fattas på
nationell och global nivå, men vi måste även bedriva ett aktivt omställningsarbete i
kommunen för att bryta negativa mönster och skapa långsiktigt hållbara lokala lösningar. Och
vi måste som sagt våga ta modiga beslut.
Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så stora måste de också få den
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. Det är viktigt för att medvetandegöra människor
och för att skapa förståelse för de beslut som måste fattas framöver. För att skapa ökad
medvetenhet vill vi därför att Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar
att kommunen tar frågan på största allvar och är beredd att betrakta den pågående klimat- och
miljökrisen som den kris det är.
För Miljöpartiet är tanken på detta inget nytt eftersom vi alltsedan partiet bildades anser att vi
befunnit oss i ett klimatnödläge. Det är därför bra att fler sent omsider uppmärksammar
situationens allvar. Men det räcker inte att stanna vid detta. Vad som krävs är att klimat- och
miljöfrågorna ges en överordnad roll i kommunen och att alla långsiktiga strategiska beslut
som fattas bedöms utifrån den direkta och/eller indirekta klimat- och miljöpåverkan de har
och att detta sedan får avgöra vilka satsningar som sedan genomförs.
För att ge klimat- och miljöarbetet ökad tyngd vill vi därför inrätta en tjänst som
klimatanpassningsstrateg, samt inrätta ett klimatanpassningsråd med uppdrag att utarbeta ett
handlingsprogram för kommunen som ska ligga till grund för utvecklingen av ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt resilient Katrineholm.
Andelen skyddad natur är idag 0,6 procent i Katrineholm, vilket ska jämföras med 5,9 procent
i Sörmland och 10,4 procent i riket som helhet (siffror från 2018). En viktig åtgärd för att
skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald är att öka andelen skyddad natur. För att
på allvar göra detta vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större sammanhängande
skogsområden/gröna stråk i kommunen där investeringar görs för att skydda skogen och där
återväxten främjas genom rewilding (återförvildning).

6

251
Till en början bör dessa arealer i första hand omfatta lika stor yta som andelen skyddad natur i
Sverige. På sikt bör de kunna utökas ytterligare och eventuellt kompletteras med inköp av
lämpliga markområden för att skapa gröna stråk med höga naturvärden genom kommunen.
Det långsiktiga målet bör vara att skydda 17 procent av kommunens natur i enlighet med
Nagoyaavtalet. Lämpliga skogsområden att påbörja detta arbete i är de större skogsskiften
som kommunen äger i Forssjö och i Krämbolsskogen. Vi vill att kommunens skogsbruksplan
arbetas om så att ovanstående satsningar finns med. Vi vill att kommunens övriga skogsmark
blir hyggesfri och undantas från vinstkrav för att i stället ses som värdefulla
rekreationsområden för ett aktivt friluftsliv.
Både växter och djur hotas av miljögifter och klimatförändringar, vilket är allvarligt och leder
till att hela ekosystem kollapsar. Ett exempel på detta är bidöden. Med färre bin som kan
pollinera grödor kommer detta inte bara påverka den biologiska mångfalden, utan även i hög
grad vår egen livsmedelsförsörjning.
För att förhindra att livsförutsättningarna blir sämre för pollinerande insekter måste vi tänka
förebyggande när vi samhällsplanerar. Vi behöver också titta närmare på hur de förändringar
vi tidigare gjort, i till exempel stadsmiljön, påverkar livsbetingelserna för växter och insekter
och andra djur. Vi vill därför ta fram en pollineringsplan där tanken är att de park- och
grönområden som finns i centrala Katrineholm, liksom i kommunens mindre tätorter,
kartläggs med syfte att i samband med omplanteringar prioritera växter som attraherar
pollinerande insekter så att dessa kan hitta mat från tidig vår till sen höst. Vi vill också
utveckla detta förslag och ta fram en lokal planteringskalender som kan hjälpa intresserade att
välja växter till trädgård, balkong och kolonilott för att på så sätt ge pollinerande insekter
bättre förutsättningar. Katrineholm ska vara en bra kommun även för insekter.
Ett annat sätt att främja biologisk mångfald är att sluta klippa gräsytor och låta gräs, blommor
och örter växa fritt och på så sätt bidra till ett myllrande liv av smådjur, fjärilar, skalbaggar,
humlor och bin. Vi låter oss luras av grönskan, men välklippta gräsmattor är i själva verket
gröna öknar, fattiga på både växter och djur. För att anlägga ängsmark krävs dock större
insatser än att sluta klippa gräset. Marken måste bland annat magras av för att man ska få den
rätta floran. Gräset/örterna ska slås med skärande redskap i slutet av sommaren när fröna är
mogna och ska därefter ligga kvar en tid för att frökapslarna ska kunna ge ifrån sig sitt
innehåll. Vi avsätter medel i vårt budgetförslag för att påbörja detta arbete.
Plast är idag ett stort miljöproblem, inte minst i form av mikroplaster, förpackningar och
engångsmaterial. Vi vill därför fasa ut all engångsplast från all kommunal verksamhet.

Vi vill
•
•
•

att Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen tar
frågan om den klimat- och miljökris vi befinner oss i på största allvar.
att Katrineholms kommun anställa en klimatanpassningsstrateg.
att Katrineholms kommun inrättar ett klimatanpassningsråd under ledning av
klimatanpassningsstrategen med kompetenser från olika områden (t ex VA,
skog/ekologi/naturvård, geoteknik, byggnation) som ska vägleda kommunen i alla
beslut som direkt och indirekt har strategisk klimatpåverkan.
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•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

ge klimatanpassningsrådet i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för kommunen
som utifrån senaste forskningsrön ska ligga till grund för de strategiska satsningar som
görs.
göra skyfallskarteringar för att kunna bedöma risken med hårdgjorda ytor och behovet
av översvämningsområden och ökade VA-satsningar.
på allvar främja biologisk mångfald och återväxt genom rewilding (återförvildning) av
utvalda delar av kommunens egen skogsareal. Detta bör ske på olika håll i kommunen
för att stärka artrikedom och habitat och för att skapa korridorer och större
sammanhängande stråk av ”naturlig” natur.
Vi vill att kommunens skogsbruksplan arbetas om så att ovanstående satsningar finns
med och att övrig skogsmark i kommunen blir hyggesfri, undantas från vinstkrav för
att i stället ses som värdefulla rekreationsområden för ett aktivt friluftsliv.
främja etablering av nyckelarter som på ett positivt sätt bidrar till att skapa
gynnsamma habitat för andra djur och växter med syfte att öka den biologiska
mångfalden.
sluta klippa utvalda delar av kommunens grönytor och ställa om dessa till artrik
ängsmark.
förmedla information till kommuninnevånarna om de åtgärder som görs och planeras
för att skapa förståelse för och sprida kunskap om de klimatanpassningsåtgärder som
är nödvändiga att vidta för att anpassa kommunen till effekterna av de
klimatförändringar vi ser komma.
på olika sätt bidra till att självförsörjningsgraden av livsmedel ökar lokalt genom
framtagande av en lokal självförsörjningsplan för livsmedel.
låta den jordbruksmark kommunen äger successivt övergår till ekologisk odling.
främja möjligheten för människor att i större omfattning odla tillsammans genom att
upplåta större sammanhängande stadsnära arealer för detta ändamål, exempelvis på
Djulö gärde.
främja ökad självförsörjning genom avstyckning av större tomtarealer där kravet vid
försäljning är att köparen odlar viss del av ytan och där det även finns möjlighet att
hålla djur.
kontinuerligt komplettera parker och andra grönområden i stadsmiljön med ätliga
växter, och med buskar och träd som ger ätbara bär och frukter.
ta fram en pollineringsplan som bidrar till att stärka populationerna av såväl solitära
som samhällslevande bin och andra pollinerande insekter.
att man i anslutning till denna pollineringsplan tar fram en lokal planteringskalender
som kan hjälpa intresserade att välja växter till trädgård, balkong och kolonilott för att
på så sätt ge pollinerande insekter bättre förutsättningar.
att upphöjda odlingsbäddar anläggs på olika platser i kommunen så att rullstolsburna,
de som går med rollator samt de som är synskadade får möjlighet både till egna
odlingar och en nära kontakt med trädgårdsanläggningar för alla sinnen. Detta är
speciellt viktigt vid äldre- och serviceboenden.
att kommunen genomför en kemikalieinventering och sanering i förskolor. Ftalater
och flamskyddsmedel ska bort!
att kommunen enbart använder miljömärkta kemikalier och även ställer krav på detta
vid olika upphandlingar av tjänster.
att Katrineholms kommun höjer ambitionsnivån när det gäller att förbättra de
nationella miljökvalitetsmålen och kommunicerar ut detta mot medborgarna så att det
tydligt framgår vad som sker i det kommunala miljöarbete, samt att detta arbete
kompletterat med tips och råd på vad man som invånare själv kan göra för att bidra till
ett hållbart Katrineholm.
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•
•

fasa ut all engångsplast från all kommunal verksamhet.
undersöka möjligheten att tillsammans med Tekniska Verken bygga upp en
återbruksverksamhet på Vika likt Re:Tuna i Eskilstuna.

Mat
”Det produceras ett överflöd av mat i världen – ändå får inte alla tillräckligt. Fördelningen
är väldigt ojämn och enorma mängder mat slängs ofta i onödan. En svensk familj på fyra
personer slänger nästan ett kilo matavfall om dagen. Mycket matsvinn sker redan innan
konsumenterna kommer in i bilden: vid tillverkning och hos grossister, leverantörer,
restauranger, storkök och butiker. Utöver knep som mindre tallrikar och information, bör vi
likt Frankrike förbjuda matbutiker att slänga mat som inte har passerat bäst-före-datum. Den
maten ska istället säljas eller skänkas så den tas till vara. Insamling av matavfall och annat
organiskt avfall ska vara obligatoriskt.”
(ur avsnittet Klimatsmart mat i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)
För oss i Miljöpartiet de Gröna är maten viktig. Det handlar inte bara om att den ska vara god
och näringsrik, den ska också produceras på ett klimatsmart sätt. Vi vill att måltiderna i
Katrineholms kommun så långt det är möjligt ska vara tillagade av KRAV-ekologiska och
närodlade råvaror av hög kvalitet och anpassade efter säsong. Vi vill att mat ska lagas från
grunden och i anslutning till de verksamheter där den ska serveras. Vi ser med stor
tillfredställelse på att detta också är målsättningen för den styrande majoriteten.
Andelen ekologiskt producerad mat inom de kommunala verksamheterna har successivt ökat
genom åren. Mycket tack vara att Miljöpartiet lyft, drivit på och bevakat frågan. Idag är 32
procent av den mat som serveras i kommunen ekologisk. Det är ett steg i rätt riktning. Men vi
nöjer oss inte med det, vi vill att andelen ekologisk mat ska fortsätta öka för att vid
mandatperiodens slut uppgå till minst 60 procent.
Att äta mer vegetarisk och vegansk kost har ofta betydande hälsoeffekter och bidrar effektivt
till att sänka koldioxidutsläppen. Vi vill därför att man inom den kommunala
måltidsverksamheten arbetar pedagogiskt med att lyfta fram vegetariska och veganska rätter
som självklara huvudalternativ på matsedeln, med början i förskola och skola.
Fairtrade/Rättvisemärkt är en produktmärkning som garanterar konsumenten att den aktuella
varan producerats under förhållanden som respekterar mänskliga rättigheter. Att köpa
ekologiska rättvisemärkta produkter är att konkret visa solidaritet med fattiga människor runt
om i världen och aktiv hjälp till självhjälp.
Vi vill
•
•
•

att all mat som serveras i kommunala verksamheter lagas i anslutning till
serveringsstället.
att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk mat.
att kommunen i första hand inhandlar närproducerade råvaror för att stärka den lokala
ekonomin och minska transporterna.
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•

•
•

•

•

•

att matsedlarna ska vara årstidsanpassade. Det är klimatsmart och betyder att
kommunen ska upphandla de KRAV-ekologiska produkter som finns i Sverige
beroende på årstid.
att andelen ekologiskt producerade mat ska uppgå till minst 60 procent vid
mandatperiodens slut.
att andelen vegetarisk och vegansk kost ökar som huvudalternativ inom den
kommunala måltidsverksamheten under mandatperioden, med början i förskola och
skola.
att inköp av köttprodukter ska styras av etiska principer så att det finns garantier för att
djuren har fötts upp och slaktats i full överensstämmelse med svensk djurskyddslag
och dess intentioner. Detta ska även gälla kött producerat i andra länder. Vi vill främst
att svenskt KRAV-märkt kött, samt lokalt viltkött används. Kött från djur som
behandlats med antibiotika i förebyggande syfte ska inte köpas in.
att Katrineholms kommun så långt det är möjligt väljer att köpa in produkter som är
ekologiska och Fairtrade/Rättvisemärkta när det gäller varor som inte går att
producera i Sverige.
kommunen tar fram en självförsörjningsplan för livsmedel.

Foto: Nicklas Adamsson
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Hållbara transporter
”I Trafikverkets klimatscenario i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
bedömer myndigheten att trafiken med bil behöver minska med 12 procent i förhållande till
2014 års nivå och att lastbilstrafiken stannar på 2010 års nivå. Därför är utvecklingen mot
ett mer transporteffektivt samhälle viktig. Ett transporteffektivt samhälle för även med sig en
rad andra vinster t ex. en ökad tillgänglighet i städer och tätorter för fler grupper i samhället
och lägre kostnader genom att mindre yta och resurser används för att bygga ny
infrastruktur.”
(ur regeringens klimatskrivelse 2018)
Transporter är ett av de viktigaste områdena för en omställning till ett energieffektivt och
hållbart samhälle. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett mycket påtagligt sätt
till klimatförändringarna. Fossila bränslen måste fasas ut. Energiomställningen kräver att vi
aktivt strävar efter en minskad energianvändning. Valet av fordonstyper spelar då en stor roll.
Kommuner och andra offentliga verksamheter måste gå före och visa vägen när det gäller val
av klimatsmarta transportlösningar. Detta ger inte bara tydliga signaler om nödvändigheten av
en omställning på transportområdet, utan också på sikt ökad tillgång till miljövänliga fordon
på andrahandsmarknaden.
Miljöpartiet de gröna anser att vi måste arbeta mer aktivt för att förändra Katrineholmarnas
resvanor. Det måste vara enkelt att transportera sig kollektivt inom kommunen. För att detta
ska ske måste kollektivtrafiken göras mer attraktiv och tillgänglig. Många pendlar med tåg
från Katrineholm till arbetsplatser på annan ort, men tvingas ofta ta bilen för att komma till
tågstationen. Det ska också vara enklare att ta sig fram på cykel i Katrineholm kommun.
Cykelbanor för åretruntbruk bör därför byggas till Strängstorp/Bie och Strångsjö.
I samband med att genomfartsleden nu byggts om tycker vi att det är lämpligt att revidera
kommunens kommunikationsstrategi för att främja kollektivtrafiken i de centrala delarna av
Katrineholm. Flera gator skulle också kunna stängas av för biltrafik för att främja
framkomligheten för gående och cyklister. Trots att Drottninggatan idag är skyltad som
gågata efterlevs trafikreglerna mycket dåligt. Här och på andra håll, där gator görs om och
anpassas för gående och cyklister, bör en översyn göras för att hitta verksamma sätt att
påverka efterlevnaden. Detta gäller inte minst de trafikplatser som byggts om till ”shared
space”.
Katrineholm har ett resecentrum för busstrafik i området mellan järnvägen och Stortorget där
passagerare och fordon blandas, vilket är ett trafiksäkerhetsproblem. Utöver detta förekommer
privat trafik inom området, vilket ökar riskerna för olyckor. För att få till en säker och hållbar
trafikmiljö för både bussentreprenörer och kunder anser vi att denna del av resecentrum bör
byggas om.
För att säkerställa en långsiktig tillgång till erfarna busschaufförer som sköter trafiken i
kommunen tycker vi att man i anbudsunderlagen för upphandling av kollektivtrafik ska kräva
ett övertagande av befintlig personal. Personalen måste kunna koncentrera sig på att utföra sitt
arbete utan att ständigt oroa sig för att förlora jobbet vid nästa upphandling.
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Vi vill
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

att kommunen i sin trafikstrategin arbetar in förslag där målet är att ännu tydligare
minska privatbilismen i framför allt de centrala delarna av Katrineholm till förmån för
gående , cyklister och miljövänlig kollektivtrafik.
att 25 procent av alla persontransporter inom kommunen ska ske med gång-, cykeloch kollektivtrafik år 2025.
att kommunen på olika sätt medverkar till att en eller flera bilpooler etableras i
Katrineholm för att minska privatbilismen och behovet av parkeringsplaster i de
centrala delarna av stan.
att kommunen påbörjar arbetet med att projektera en ombyggnad av befintliga
busshållplatser vid resecentrum för att skapa en säkrare trafiklösning.
att Katrineholms kommun skriver in kravet på personalövertagande, meddelarfrihet
samt krav på kollektivavtal i anbudsunderlaget för kommande trafikavtal.
att kommunen i samband med de återkommande upphandlingar som sker aktivt
medverkar till att kollektivtrafiken i Katrineholm drivs på miljöbästa sätt.
att anropsstyrd trafik möjliggörs till platser inom kommunen som idag inte trafikeras
med annan kollektivtrafik.
påbörja projektering av cykelbanor för åretruntbruk till Strängstorp/Bie och Strångsjö i
samarbete med Trafikverket.
att en utvärdering görs för att utröna trafiksäkerhetsaspekterna kontra de negativa
miljöeffekterna av de farthinder (gupp) som byggts och byggs i kommunen och att
alternativa trafiksäkerhetslösningar till dessa presenteras.
Att allt plastgräs i befintlig trafikmiljö ersätts med växtlighet som kräver begränsat
underhåll, typ långsamväxande marktäckare, sedum, som också bidrar positivt till den
biologiska mångfalden.
utreda möjligheterna att införa parkeringsavgifter i centrala delarna i Katrineholm.

Klimatsmart byggande
”Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under
miljonprogrammets tid. Givet Sveriges befolkningstillväxt och demografi behöver vi bygga
mycket under en längre tid. Utmaningen ligger i att det som byggs ska vara bra både för
människorna som bor där och för miljön. Bostäderna måste kunna efterfrågas också av de
grupper som är ekonomiskt svagare samtidigt som byggandets miljö- och klimatpåverkan
måste minska. Studier visar att byggprocessen idag släpper ut lika mycket som
personbilsflottan gör under ett år.”
(ur avsnittet Mer än 100 procent förnybart i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)
Att styra den fysiska utvecklingen av kommunen är en av politikens viktigaste uppgifter. Var
och hur byggnation sker påverkar miljö, biologisk mångfald, resmönster, efterfrågan av
kommunal service mm. God fysisk planering kan begränsa framtida problem. Ett exempel på
där så inte skett är Lövåsens handelsområde, där vi upplever att trafiksituationen är
undermålig.

12

257
En annan fråga Miljöpartiet de gröna väckt är hanteringen av dagvatten i kommunen.
Dagvatten är inte rent, utan behöver renas, t ex genom att det leds till dammar eller
minireningsverk. Vi har fått till stånd att en dagvattenpolicy tagits fram, men ytterligare
arbete med att fördjupa och förtydliga denna behöver göras. Detta bland annat för att möta
effekterna av de klimatförändringar vi redan upplever.
I hela Sverige saknas bostäder och det är därför glädjande att konstatera att det även byggs i
Katrineholms kommun. Men vi kommer att behöva fler bostäder, och vi tycker att det borde
vara självklart att allt som byggs idag ska vara klimatsmart! Tyvärr är det inte så. Här har
Sveriges kommuner och de kommunala bostadsbolagen ett särskilt ansvar.
Vi tror att det är viktigt att man på ett systematiskt sätt tar tillvara de kunskaper som finns på
området och föreslår därför att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram för
klimatsmart byggande där det framgår vad som ska gälla när kommunen bygger själv,
exempelvis genom sina bolag, och när man säljer mark till entreprenörer och byggföretag. De
styrdokument som finns i Katrineholms kommun idag när det gäller byggande är allt för vaga
och otydliga. Vi vill därför skärpa kraven.
Vi vill se ett framtida Katrineholm där de hus som byggs är klimatsmarta och ekologiska och
byggs med beprövade byggnadsmaterial som är miljöanpassade och som går att återvinna. Vi
vill se fler hus byggda i trä. Vi vill se att mer naturmaterial och mindre kemikalier används för
att göra de hus som byggs mer kretsloppsanpassade. Vi vill att man bygger hus med smarta
lösningar för uppvärmning som kräver mindre tillförsel av energi för att fungera. Vi vill också
att hållbara materialval görs, och att klimatsmart byggteknik används när man bygger om
befintliga objekt. Att bygga klimatsmart och miljövänligt är inte minst viktigt när det gäller
utbyggnaden av förskolor och skolor.
För att förstärka och skynda på övergången till mer miljövänlig byggnation vill vi avsätta ett
lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in byggföretag, arkitekter,
entreprenörer att förvärva byggrätter för uppförande av olika typer av klimatsmarta enfamiljsoch flerfamiljshus, gärna med arkitektonisk variation och med olika upplåtelseformer.
Vi anser vidare att alla kommunala fastigheterna, där så är möjligt, ska utrustas med
solpaneler för elproduktion. Det finns många tak som passar för detta ändamål och vi är
övertygade om att det kommer att ses som en självklarhet i framtiden. Eftersom det kan finnas
behov hos berörda elnätsbolag att uppgradera mottagningskapaciteten för att klara den form
av inmatningsabonnemang det blir frågan om bör även detta lösas.
För människor med funktionshinder är en god fysiska planering extra viktig. Miljöpartiet de
Gröna har drivit frågan att Gröna Kulle ska tillgänglighetsanpassas, vilket skett. Men många
andra offentliga miljöer i kommunen saknar anpassning. Vi anser att detta arbete bör
intensifieras under mandatperioden.
Fysisk planering handlar även om framkomlighet under vintern. Vi anser att den snöröjning
som sker, i första hand ska avhjälpa problem för gående och cyklister. Platser som
busshållplatser, trottoarer vid daghem och skolor och viktiga gång- och cykelstråk ska
prioriteras och snöröjas först. Vi kallar det jämställd snöröjning.
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Vi vill
•
•
•
•

•

•

•

att solpaneler för elproduktion monteras på alla kommunala byggnader där så är
möjligt, inklusive de byggnader som ägs av kommunens bolag.
att kommunen i samarbete med berörda elnätsbolag ser över och anpassar
inmatningskapaciteten för att möjliggöra försäljning av överskottsel.
att kommunen upprättar inmatningsabonnemang med berörda elnätsbolag så att
överskottsel kan sälja till dessa.
att kommunen tar fram ett handlingsprogram för klimatsmart byggande där det
framgår vilka krav som ska gälla - såväl när kommunen själv bygger/bygger om, som
när kommunen säljer mark till externa entreprenörer och byggföretag - för att vi på
sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.
att handlingsprogrammet för klimatsmart byggande ska utformas på ett sådant sätt att
det blir ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras för att följa utvecklingen
på området.
att all byggnation som sker i kommunens regi, (inkl de kommunala bolagen) samt på
mark som kommunen avyttrar till externa entreprenörer omfattas av detta
handlingsprogram.
att kommunen avsätter lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in
byggföretag, arkitekter, entreprenörer att förvärva byggrätter för uppförande av olika
typer av klimatsmarta enfamiljs- och flerfamiljshus, gärna med arkitektonisk variation
och med olika upplåtelseformer.

Skola och utbildning
”Lärarna ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina
förutsättningar. För att mötet mellan lärare och elev ska fungera behöver skolan tillräckligt
med resurser. Undervisningen ska utformas utifrån varje elevs unika behov, oavsett om det
innebär att ge extra utmaningar eller extra stöd, och med möjlighet till individuellt anpassad
studieteknik. Läraren ska ha rätt att ordinera extra stöd till den elev som behöver det.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Barn är det viktigaste ett samhälle har. Barnen tillbringar en stor del av sina barn- och
ungdomsår inom barnomsorg och i skola. De satsningar som görs för barn i förskola och skola
är inte bara väl satsade pengar – det är också ett tecken på om ett samhälle är framåtsyftande
och har framtidstro.
Miljöpartiet de gröna har ett helhetsperspektiv på barn och ungdomars skoltid, som omfattar
undervisning med behöriga pedagoger, ett positivt förhållningssätt och bemötande och en god
arbetsmiljö i form av arbetsro i klassrummet, kreativa och ändamålsenliga lokaler och
skolgårdar, ekologisk och närodlad mat i skolrestauranger, att skolan är en tobaks-, drog- och
sockerfri zon, en skola fri från mobbning och med en meningsfull ”fri tid”.
Den värdegrund som Miljöpartiet vill ska råda är en skola för alla. Detta innebär en
inkluderande skola, där allt ska göras för att alla elever ska få det stöd som de behöver för att
på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi ser med särskild oro på att
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kunskapen om neuropsykiatriska funktionshinder generellt sett är låg inom grundskolan i
Katrineholms kommun. Med tanke på att allt fler barn diagnostiseras tycker vi att det är
viktigt att denna kunskap ökar. Vi vill därför skapa förutsättningar så att kommunens
pedagoger ges möjlighet till utbildning på området och att skolan i större utsträckning tar
hänsyn till dessa barn i sin organisatoriska planering. En skola som fungerar för dessa barn
och ungdomar, är en skola som fungerar bra för alla. Den fysiska utformningen av lokaler ska
särskilt beaktas när nya skollokaler byggs så de passar barn och unga med olika typer av
neuropsykiatriska funktionshinder.
Vi menar att barn utvecklas i samspel med sin omgivning; omsorg och bekräftelse gynnar
barnets utveckling. Barnets egna förmågor ska stå i centrum, och därifrån kan man bygga
ytterligare stöd för barnets fortsatta utveckling.
Skolan måste aktivt arbeta med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder. Speciellt bör de nyanländas situation uppmärksammas. De
satsningar som görs idag kommer i framtiden ge goda resultat både för de enskilda eleverna
och för samhället.
Vi vill
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

ha små barngrupper i barnomsorgen och öka antalet vuxna i verksamheten.
gärna se olika alternativ och pedagogiska inriktningar i barnomsorgen, t.ex.
familjedaghem och föräldrakooperativ, Montessori och ur- och skur.
att kultur ska vara en naturlig del i barnomsorgen och skolan, och att det inom
grundskola och gymnasium finns ett nära samarbete med kulturskolan.
att barn ska ha vardaglig kontakt med naturen för att utveckla en förståelse för och
kunskap om biologisk mångfald, naturens kretslopp, djur och växters ekosystem.
att lärarna ges tid och möjlighet att vara till för elever, vilket innebär mer resurser, mer
tid för eleverna och mindre administrativa uppgifter.
att rektor och skolledning ska ha goda kunskaper om neuropsykiatriska
funktionshinder
att man gör en generell satsning på att höja kunskapen om neuropsykiatriska
funktionshinder bland personalen i grundskolan.
att en generell satsning görs för att anpassa grundskolan så att barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder känner att de blir sedda och förstådda i sin lärmiljö.
Detta ska särskilt beaktas när nya skollokaler byggs.
att elevhälsan stärks för att kunna stötta elever som mår dåligt.
att skolan tar stort ansvar för att arbeta mot de sju diskrimineringsgrunderna – kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
att alla barn, som är berättigade till modersmålsundervisning ska få detta och att alla
nyanlända elever ska garanteras studiehandledning på modersmålet.
behålla och utveckla skolorna på landsbygden.
se en fortsatt utveckling av samtliga skolgårdar både på kommunala skolor och
friskolor. Bort från asfalt till mer lugna, gröna och stimulerande miljöer, som
inspirerar till roligare och mer fantasifull utelek och dessutom mer en mångsidig
undervisningsmiljö.
att skolan tar ett speciellt ansvar att motverka rasism och främlingsfientlighet.
att varje skola ska ha ett utomhusklassrum
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Foto: Nicklas Adamsson

Kultur och kreativitet
”I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och det gör det
också än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och samma individ finns alltid spår av flera
kulturella referenser. När makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell
enhetlighet så har det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns politiska rörelser i
Europa som dömer ut idén om mångkultur som misslyckad. Men det är genomdrivandet av
monokulturen som gång på gång när den har provats i historien har misslyckats.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
En ort med ett rikt kulturliv och en kreativ kulturell miljö är en värdefull tillgång för dess
invånare, för deras hälsa och välbefinnande. Finns det ett välutvecklat kulturliv trivs
medborgarna, nya familjer och företag väljer att etablera sig på orten.
Miljöpartiet de gröna vill att kommunen tar tillvara på de kunskaper som lokala,
professionella kulturutövare har och att man ser dessa som en resurs och en tillgång.
Miljöpartiet de gröna vill satsa på kulturen!
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Musik
Musiklivet i vår kommun är väl utvecklat med lokala band och artister, med musikkår,
storband, körer, vissällskap m.m. Vi har också sedan länge Musikens Hus.
Miljöpartiet vill värna om detta och stödja den fortsatta verksamheten. Vi stödjer också
Kulturskolans verksamhet och dess satsning på barn och unga där ungdomar tidigt ges
möjlighet till såväl soloframträdanden som deltagande i ensembler, musikaler mm. Den
musikverksamhet som bedrivs på Ungkulturhuset Perrongen ser vi som mycket positiv. Det är
en verksamhet som även har betydelse för integrationen i kommunen.

Teater och dans
Även för teater- och dansintresserade finns det möjligheter att både som utövare och åskådare
ta del av ett rikt utbud. Miljöpartiet vill värna om den teater- och dansverksamhet som finns
idag och välkomnar och stödjer etablerandet av fria teatergrupper.
Kommunen saknar en scen för att kunna ta emot medelstora turnerande teateruppsättningar.
Detta vill vi förändra genom en anpassning av Tallåsskolans aula. Scenen i Ungdomens
kulturhus Perrongen används flitigt och vi ser på detta med tillfredsställelse.

Konst och hantverk
Katrineholm har ett stort antal verksamma konstnärer, vilket är berikande för kulturlivet i
kommunen och i Konsthallen i Kulturhuset Ängeln bedrivs en spännande
utställningsverksamhet. Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit att det etableras ett
Bildkonstens hus i kommunen. I och med att KIKK etablerade sitt galleri i Magasinet kan
man säga att det finns en början till detta. Dock saknas en grafisk verkstad, samt lämpliga
ateljélokaler i kommunen. Vi vill undersöka möjligheten att skapa ändamålsenliga ateljéer
och verkstäder, där hyran skulle kunna subventioneras genom avtal om öppen verkstad, barnoch ungdomsverksamhet, m.m. Vi ser även mycket positivt på privata kulturinitiativ, som till
exempel Galleri 12.

Litteratur
Läsande berikar. Det är särskilt viktigt att barn och unga finner vägen till litteraturen. Att läsa
ger inte bara en bättre språkförståelse, det stimulerar också fantasin, ger inblick i andra
människors syn på livet, skapar empati och ger en stunds koncentrerad avskildhet i ett
samhälle med allt högre krav och tempo. Att på alla sätt stimulera läsande är därför en viktig
uppgift. För den litterärt intresserade är kommunens bibliotek Ängeln en värdefull tillgång, en
naturlig samlingsplats med ett rikt medieutbud och varierad programverksamhet.
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Vi ser positivt på att öppettiderna i Ängeln ökat med Meröppet. Ängeln är ett av Katrineholms
vardagsrum och vi tycker att det är viktigt att på detta sätt kunna erbjuda fler att ta del av det
utbud av litteratur, tidningar och tidskrifter som finns i huset.

Turistbyrån
Turistbyrån drivs i samarbete med det lokala näringslivet. Detta får dock inte innebära att
mindre verksamheter som lokala konstutställningar och verksamheter i föreningslivet inte
marknadsförs. Det är viktiga ingredienser i den bild av Katrineholm vi vill ge besökare som
kommer till kommunen.

Fogelstad – ett arv att visa upp
På Fogelstad skedde något stort under 1920-talet när en medborgarskola av och för kvinnor
startade. Många kvinnor, både kända som Moa Martinsson och Siri Derkert och okända fick
här en utbildning, som annars bara var förbehållen männen. ”Jag kom till Fogelstad som ett
ingenting – och cyklade därifrån som en människa” lär en kursdeltagare ha sagt om
verksamheten. Miljöpartiet anser att Katrineholm stolt ska visa att det var i vår kommun allt
detta föregångsarbete skedde.
Det är positivt att verksamheten på Fogelstad uppmärksammats med konstverket ”Eka”
utanför Ängeln, men vi vill att de tankar och idéer som Fogelstadkvinnorna stod för får ökad
spridning. Detta är inte minst viktigt med tanke på det samhällsklimat som råder idag. Vi ser
gärna att kommunen på olika sätt och i olika sammanhang lyfter fram det arbete som
Fogelstadkvinnorna utförde under de år verksamheten bedrevs. Vi ser mycket positivt på de
olika initiativ som föreningar och enskilda tar för att stärka och utveckla Fogelstadandan.

Vi vill
•
•
•
•
•
•
•

•
•

särskilt prioritera barn och ungdomar när det gäller inköp av media på såväl svenska
som andra språk.
undersöka möjligheterna att etablera en grafisk verkstad i kommunen.
undersöka möjligheterna att ordna lämpliga verkstäder och ateljéer för skapande
verksamhet i kommunen.
göra kulturen till en tydligare profilfråga för kommunen.
att kommunen ska ta tillvara den resurs som de professionella kulturutövarna utgör.
att Tallåsskolans aula anpassas så att scenen kan ta emot medelstora
teateruppsättningar.
fortsätta att utveckla Ungkulturhuset Perrongen i Lokstallarna som ett kulturellt
centrum för ungdomar och kulturföreningar. Vi ser skateparken som en mycket lyckad
utveckling av området.
att all verksamhet av intresse för turismen i kommunen får möjlighet att synas i
Turistbyråns verksamhet, och att tillgängligheten är god när det gäller öppettider.
att kommunen bidrar med att lyfta arvet efter medborgarskolan Fogelstad på olika sätt.
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Idrott och fritid
För många människor i Sverige är i dag tiden den största bristvaran. Många som har blivit
rikare på pengar, har samtidigt blivit fattigare på tid. Att kunna ta ut en större del av
välstånd, till exempel löneökningar, som kortare arbetstid ska därför underlättas. Ett ökat
fokus på livskvalitet som politiskt mål förtar inte behovet av att värna och förbättra de
materiella villkoren för människor som har det svårt både i vårt eget land och andra länder.
Dessa strävanden kan gå hand i hand genom en politik för jämnare fördelning av människors
konsumtionsmöjligheter, både nationellt och internationellt.
(ur avsnittet Välfärden i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Friluftsliv och idrott har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Människan
har ett grundläggande behov av både fysisk aktivitet och naturkontakt. Det är därför viktigt att
kommunen på olika sätt stimulerar och skapar möjligheter för att kunna erbjuda människor
förutsättningar för en rik fritid. Detta behöver dock inte vara liktydligt med att allt är
färdigtänkt och tillrättalagt. Vi mår alla bra av att använda vår egen fantasi och skapa
aktiviteter på egen hand. Här ger närhet till stadsnära skog oanade möjligheter till lek, äventyr
och rekreation.
Vi avslår investeringen till bandyhall/multiarena på Backavallen och vill se en utredning av
olika alternativa lösningar och vilken energiförbrukning dessa alternativ har. Därefter är vi
beredda att ta ställning. Oppositionspartierna ställdes under sommaren 2019 inför mer eller
mindre fullbordat faktum när majoriteten presenterade sitt förslag om en
bandyhall/multiarena. Med tanke på detta och på den stora investering det handlar om vill vi
innan vi tar beslut få full insyn i processen och få en presentation av alternativen. Vi är
medvetna om att detta kan medför att det inte kommer att gå att använda bandyplanen under
säsongen 2020/2021. Men eftersom majoriteten under lång tid känt till att nuvarande
anläggning för konstfrysning inte får användas längre än säsongen 2019/2020 ut borde arbetet
med att ta fram en lösning påbörjats långt tidigare, och då i god demokratisk ordning i samråd
med oppositionen.

Vi vill
•
•
•

•
•
•
•

värna de rekreationsområden som finns i kommunen.
att det vid planering av bostadsområden ska finnas grönytor i närområdet och att
utformningen ska ske så att det stimulerar till fysisk aktivitet och spontanidrott.
att idrottsrörelsen i kommunen förmår behålla sin karaktär av bred demokratisk
folkrörelse där alla kan samlas och umgås på lika villkor. Fysisk rörelse är en viktig
del för att skapa en god hälsa och välbefinnande för människor.
att medel, som kommer idrotten till del, ska fördelas jämnt mellan könen, likaså ska
träningstider fördelas jämlikt.
att kommunens resurser i första hand ska kanaliseras till barn-, ungdoms- och
breddidrotten. Till breddidrotten räknar vi också parasport.
bidra till att parasport blir en integrerad del av idrottslivet i Katrineholm.
att de ideella organisationerna får fortsätta sitt viktiga demokratiska arbete med att
skapa mötesplatser där folk samlas och umgås på lika villkor.
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•
•

att ungdomar ska ges ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället och
ha en aktiv fritid.
Vi vill se en utredning med alternativa lösningar för bandyplan på Backavallen innan
vi tar ställning till hur frågan ska lösas.

När vi blir äldre
”Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till.
Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor
samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till
exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Inom frivilligsektorn och
föreningslivet gör många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många
behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår
från de äldres individuella behov.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Vi människor är sociala varelser och det förändras inte när vi blir äldre. Många människor blir
oroliga och otrygga när krafterna sviker. För att de ska kunna behålla ett värdigt liv krävs
flera olika insatser. Samtidigt som antalet ”äldre äldre” ökar får många funktionsnedsättningar
till följd av stroke och demens och kan behöva vårdboende med hjälp dygnet runt. Andra,
fortfarande någorlunda friska, men som lider av ensamheten då många vänner hunnit gå bort,
behöver ett trygghetsboende där gemensamma ytor, som man delar med grannar, underlättar
det sociala livet.
Miljöpartiet välkomnar alternativa driftsformer inom vård och omsorg, som exempelvis
kooperativa och privata initiativ men anser att den största delen av eventuell vinst ska
återinvesteras i verksamheten.
Vi tycker att personalen och de professionella insatser som görs är oerhört viktiga. Likaså är
det arbete och det stöd som anhöriga bidrar med mycket viktigt. Därför är det positivt att
anhörigstödet utvecklats i Katrineholm. Vi stödjer också arbetet med ett hälsofrämjande
förhållningssätt inom vård och omsorg.
Flera kommuner erbjuder gratis broddar till sina kommuninnevånare som är 65 år eller äldre.
Vi i Miljöpartiet de gröna tycker att detta är ett efterföljansvärt initiativ. Broddar på skorna
ger en helt annan stabilitet och säkerhet på vintervägar. Färre skador sparar inte bara lidande,
utan även pengar inom sjukvård och äldreomsorg.

Vi vill
•

att valfriheten ökar genom att kommunen anpassar delar av sitt bostadsbestånd och
stimulerar privata aktörer att anpassa boendet med t ex hissar, så att fler kan klara sig
bättre i vardagslivet.
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•
•
•

•
•
•
•
•

att dagverksamheten för hemmaboende äldre utvecklas på olika sätt för att motverka
ensamhet och isolering.
arbeta för att höja personaltätheten på kommunens vårdboenden och inom
hemtjänsten.
förbättra kontinuiteten och öka tryggheten i hemtjänsten genom bättre planering för att
den som är i behov av hjälp i så stor utsträckning som möjligt ska få besök av personal
man känner igen.
att utbildning och bra handledning ges till personal som arbetar inom vård och
omsorg.
att det finns personal inom äldrevården som kan tala flera språk så att även boende
med andra modersmål än svenska kan ges god omvårdnad.
att de så kallade delade turerna, det vill säga att man arbetar på morgonen och kvällen
med ledighet mitt på dagen, upphör.
att Katrineholms kommun erbjuder sina äldre innevånare gratis broddar.
utöka möjligheterna att låta djur vara en permanent del av vården.

Jämställdhet
”För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste
alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det
arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund,
könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder
ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Jämställdhet är ett centralt politiskt område – och en angelägenhet för såväl kvinnor, män och
alla som inte vill inordna sig i traditionella könsmönster. Det är en fråga som påverkar våra
villkor och möjligheter till ett bra liv, som sätter spår hos oss som individer, i vår familj, i vårt
arbete och i samhället i stort. Jämställdhet är en förutsättning för att utvecklas utifrån egna
förutsättningar – som förälder, i yrket, som medborgare, som människa. Detta är lika viktigt
för alla människor, inte minst om man ha någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder
eller omfattas av LSS. Vi är alla människor, och vi är alla lika mycket värda.
Alla människor oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och
möjligheter. LSS-lagen ska vara tydlig så att människor får det stöd de behöver och har rätt
till. Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara utformat för dom som utgör
normen. Vi vill förbättra förutsättningar för sociala företag. De som saknar arbetsförmåga ska
ändå få ekonomiskt stöd som går att leva på. Ökad kompetens hos alla som i sitt arbete möter
personer med psykiska, fysiska och neuropsykiatriska diagnoser. Alla förtjänar att kunna delta
fullt ut i samhället. Personer med NPF och som är högfungerande skall tas tillvara och deras
förmågor ska tas omhand. De har mycket att bidra med i samhällsutvecklingen genom
sina speciella gåvor.
Idag påverkas barn och unga av en extremt utseendefixerad reklam som ofta visar upp
stereotypa könsidentiteter. Utseendefixeringen har gått ner i åldrarna. Många unga klarar inte
kraven, utan vänder sin frustration inåt och drabbas av ätstörningar eller självskadebeteende.
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Skolan måste på alla sätt få verktyg att hantera dessa förväntningar genom en analyserande
genusbaserad undervisning.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om kontroll och begränsningar av en persons
handlingsutrymme, rätt till sin kropp eller rätt att själv välja partner. Detta kan vi inte
acceptera. Därför är det viktigt att utöka arbetet med att förebygga hedersnormer, bl a genom
att utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck så att
de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.
Relationsvåld är oacceptabelt. De kvinnor och män som utsätts för fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld ska få all den hjälp de behöver av samhället. Men det är också viktigt att de
personer som utövar våld mot sin partner erbjuds hjälp. Barn som brottsoffer i familjer där
relationsvåld förekommer ska särskilt uppmärksammas och ska få hjälp.
Vi ser #metoo-kampanjen som i bransch efter bransch under hösten 2017 uppmärksammade
mäns sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor som en mycket viktig signal på att vi
måste våga prata öppet om de missförhållanden och den skeva kvinnosyn som råder i
samhället. Det räcker inte att upprätta policydokument och tro att man därmed har löst
problemen. #metoo är exempel på motsatsen. Vi måste våga prata med varandra om det som
inte fungerar, våga stötta varandra när någon utsätts för kränkande beteende och våga säga
ifrån i de sammanhang där man pratar nedlåtande om varandra.
Här har vi som politiker ett särskilt ansvar. Det är inte OK att förtroendevalda beter sig på ett
sätt som vi inte skulle acceptera någon annanstans i samhället. Tyvärr går många politiska
företrädare ofta över gränsen och är nedlåtande mot sina politiska motståndare, vilket inte är
OK. Det är en sak att ha olika åsikter i sakfrågor, men som företrädare för det offentliga
samhället ska vi föregå med gott exempel i vårt bemötande av varandra!

Vi vill
•
•
•
•
•
•
•
•

att kvinno- och mansjourer ska vara en samhällelig angelägenhet, som ska drivas
offentligt, eller med stöd av offentliga medel.
att könsuppdelad statistik och uppföljning av kommunens verksamheter ska finnas
inom alla verksamhetsområden för att tydliggöra hur resurserna i kommunen fördelas.
att lönesättningen i kommunen ska utvecklas så att traditionella kvinnoyrken
uppvärderas lönemässigt.
att kommunen arbetar mer aktivt för att motverka mobbing och trakasserier inom de
egna verksamheterna.
att kommunen arbetar mer aktivt för att behålla sin personal och noggrant utreder och
på ett positivt sätt motverka de höga sjukskrivningstalen.
att kommunen på olika sätt stöttar ideell verksamhet som arbetar för ökad tolerans och
respekt människor emellan.
att skolan får ökade resurser att arbeta pedagogiskt med jämställdhet och mot
diskriminering.
utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck
så att de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.
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Mångkultur och solidaritet
”Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta,
och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på
människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar.
Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde
vara en mänsklig rättighet.”
(ur avsnittet Världen i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
För oss i Miljöpartiet de gröna är solidaritetsbegreppet viktigt. Det handlar om hur vi ser på
och bemöter varandra och på vår livsmiljö. När det gäller solidaritet med världens människor
handlar det både om vad vi kan göra för människor som har det svårt runt om i världen, men
också om hur vi bemöter människor som kommer till oss för att söka skydd och hjälp. Det är
mycket oroande att främlingsfientliga och rasistiska strömningar vuxit sig allt starkare under
senare år och tagit plats i demokratiska församlingar i såväl Sverige som i Europa och i övriga
världen. Miljöpartiet de gröna är en tydlig motkraft mot dessa strömningar.
Vi anser att internationell solidaritet handlar om empati för människor i krig och nöd och en
insikt om att ingen lämnar sitt land om situationen inte så kräver. Vi får inte glömma att
många svenskar lämnade Sverige för USA under 1800-talet, eftersom nöden då var stor här i
Sverige. För oss handlar en generös migrationspolitik om mänsklig värdighet. Vi tror på ett
öppet samhälle som växer och utvecklas när människor från olika håll i världen kommer och
slår sig ner, och insikt om att ett samhälle som stagnerar går en mörk framtid till mötes.
I Katrineholm vi har många nya svenskar. Vi vill arbeta för att de ska etablera sig i samhället
och i politiken så att demokratin utvecklas genom att alla grupper i samhället finns
representerade. Vi behöver flera mötesplatser där gamla och nya svenskar kan träffas och
umgås för att skapa ett öppnare och mer välkomnande samhälle. Vi måste göra vad vi kan för
att skapa flera arbetstillfällen i Katrineholm. Dagens nysvenskar ska ses som en tillgång i
samhället och inte en belastning.
Miljöpartiet anser att kommunen ska lyfta fram de positiva aspekterna av migrationen och
sprida information om modersmålets betydelse. Rasism i alla dess former och i alla forum
måste bekämpas. Miljöpartiet de gröna vill ha en varm och välkomnande framtid, inte en kall
och fördomsfull.

Vi vill
•
•
•
•
•
•

att kommunen även fortsättningsvis ska teckna avtal med migrationsverket om platser
för flyktingmottagande.
att kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.
stärka invandrarkvinnor i sin roll som kulturförmedlare och verka för ett jämställt
samhälle där kvinnornas kompetens tas tillvara.
motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet.
verka för jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och samhället i övrigt.
öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
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•
•

arbeta för ett mångkulturellt samhälle där allas kompetens tas till vara.
underlätta integreringen i det svenska samhället och motverka fördomar mellan
svenskar och invandrare samt mellan invandrargrupper.

Social utsatthet
”En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är
aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som
vuxna skapar åt dem. Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj
bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.
Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan.
Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det
behövs en politik som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn
trygghet och minska klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.
Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller
psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller
sexuella övergrepp.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Inom Katrineholm finns en god beredskap för att hjälpa människor, som av olika skäl hamnar
i svårigheter. Det kan gälla familjerelationer som inte fungerar, relationer med våld och/eller
drogproblem. Många barn och ungdomar från socialt utsatta och svaga miljöer får en sämre
start i livet än andra barn, vilket måste motverkas på alla sätt. Dessa barn behöver mycket stöd
tidigt i livet. Sett ur ett mänskligt perspektiv är detta viktigt, men även ur ett ekonomiskt
perspektiv är rätt satsade resurser en samhällsvinst. I ekonomiskt kärva tider får besparingar
inte ske på denna grupp.
Socialtjänsten måste ges tillräckliga resurser som också möjliggör samarbete med samhällets
övriga myndigheter, vård och stödfunktioner. Tillräckliga resurser för de utredande
funktionerna inom socialtjänsten ser vi som mycket viktiga.
Alla verksamheter inom socialtjänsten skall vara oberoende av trosuppfattning, HBTQtillhörighet och ses i ett genusperspektiv.
Vi vill
•
•
•
•
•

att socialt utsatta barns och ungdomars situation särskilt uppmärksammas.
att ökade resurser ges till arbetet med att förebygga missbruksproblem och psykisk
ohälsa bland barn och ungdomar.
att det sker ett effektivt arbete för att förebygga hemlöshet och se till att eget boende
kan ordnas när så behövs.
att barns situation särskilt skall beaktas då risk för vräkning föreligger.
att all utredning och behandling tar hänsyn till mångfalden i trosuppfattningar, HBTQtillhörighet och ses i ett genusperspektiv.
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Foto: Nicklas Adamsson

Levande landsbygd
”Oavsett om du bor på landsbygd, mitt i en storstad eller i en förort ska det finnas tillgång till
service, utbildning, arbetstillfällen och möjlighet att bygga ett gott liv. Företag ska ha bra
förutsättningar att verka i hela landet. Hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och
digitaliseringen ska användas för att utveckla levande landsbygder och ett smart, grönt
samhälle.”
(ur Miljöpartiet de grönas valmanifest 2018)
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Många människor vill skapa sig ett fungerande liv på landsbygden. Man vill bo nära naturen,
leva mer resurssnålt och låta barnen växa upp i en trygg miljö. Vi tycker att det är viktigt att
på olika sätt medverka till att människor kan leva ett gott liv på landsbygden.
De förslag vi har för att skapa ett hållbart Katrineholm gäller inte bara tätorterna, utan hela
kommunen. Vi tycker det är viktigt att människor, oavsett om de är bosatta i centrala
Katrineholm, någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd känner att de får
del av de olika satsningar som görs med gemensamma skattemedel.
Vi vill
•
•
•

•
•

på olika sätt utveckla de mindre tätorterna i Katrineholms kommun för att skapa goda
förutsättningar för människor att etablera sig och bo kvar.
säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla säkert till skola eller
skolskjuts och ha nära till natur och möjlighet till lek.
att den kommunala närvaron på landsbygden stärks på olika sätt så att människor som
väljer att bosätta sig i någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd
känner att den kommunala servicen även gynnar dem.
att man vid planering av nybyggnation på landsbygden undviker att ta produktiv
jordbruksmark i anspråk.
verka för god kollektivtrafik på landsbygden så att det inte ska vara ett krav att ha
egen bil för att kunna bo utanför tätorten.

Särskilda satsningar och uppdrag i
Miljöpartiets budget
Som framgår i texten ovan (bland annat under rubriken Förutsättningar) vill vi göra ett antal
särskilda satsningar i budgeten för 2020 med plan för 2021-2022. Dessa är främst inriktade på
att stärka kommunens miljöarbete och bidra till de förändringar som är nödvändiga i den
omställning av Katrineholms kommun som måste genomföras för att möta de
klimatförändringar vi ser komma.
Satsningar görs även för att stärka elevhälsan (Bildningsnämnden), rekrytering av personal
och personalvårdande insatser (Vård- och omsorgsnämnden) samt för att stötta och hjälpa
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden (Socialnämnden).
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vi flyttar 1250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället
dessa på Samhällsbyggnadsförvaltningen för permanent rekrytering av en
klimatanpassningsstrateg och etablering och uppbyggnad av ett klimatanpassningsråd. Denna
satsning görs såväl 2020, som 2021 och 2022.
Bygg- och Miljönämnden
Vi flyttar 500 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället
dessa på Bygg- och Miljönämnden för framtagande av pollineringsplan och
planteringskalender samt informationsmaterial om kommunens klimatanpassningsstrategi,
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och för att i samarbete med Service- och tekniknämnden starta ett projekt där arbetet med att
ställa om utvalda gräsytor till ängsmark påbörjas. Detta bör kunna ske såväl inne i
centralorten Katrineholm som i kommunens mindre tätorter. Denna satsning görs såväl 2020,
som 2021 och 2022.
Service- och tekniknämnden
Vi flyttar 250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället
dessa på Service- och tekniknämnden för framtagande av en kommunal plan för ökad
självförsörjning av livsmedel. Denna satsning görs såväl 2020, som 2021 och 2022.
Bildningsnämnden
Vi flyttar 2 500 000 kronor från integrationsfonden till Bildningsnämnden. Dessa medel ska
gå till att stärka elevhälsans arbete med elever med särskilda behov. Denna satsning görs
såväl 2020, som 2021 och 2022.
Vård- och omsorgsnämnden
Vi flyttar 2 000 000 kronor från integrationsfonden till Vård- och omsorgsnämnden under
2020. Dessa medel ska gå till att stärka rekryteringen av personal och till personalvårdande
insatser.
Socialnämnden
Vi flyttar 2 500 000 kronor från integrationsfonden till Socialnämnden under 2020. Dessa
medel ska användas för att hjälpa bidragstagare som står långt ifrån arbetsmarknaden att få
den kompetens som kommunen bedömer att man har behov av att rekrytera framöver.
Skattesatsen
Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

Investeringar
Vi vill
•

minska avsättningen av investeringsmedel till Kommunstyrelsens /
Samhällsbyggnadsförvaltningen markreserv med 10 miljoner kronor för 2020 och 10
miljoner kronor för 2021 för att istället avsätta dessa pengar till projektering och
påbörjande/färdigställande av cykelbanor för åretruntbruk till Strängstorp/Bie och
Strångsjö. Detta bör ske i samarbete med Trafikverket och avtal skulle kunna tecknas
där kommunen inleder arbetet själva (i alla fall när det gäller cykelbana till
Strängstorp/Bie).
I Trafikverkets planering framgår att man utmed sträckan Strängstorp/Bie tänkt sig
bygga en oasfalterad cykelbana. Detta betyder att den inte går att använda vintertid.
Här vill vi att kommunen förhandlar med Trafikverket om en cykelbana för
åretruntbruk, alternativt skjuter till pengar för att få en cykelbana som fungerar året
runt.

•

minska avsättningen till exploatering med 3 000 000 kronor för 2020, 5 000 000
kronor för 2021 och 5 000 000 för 2022 och istället använda dessa medel för att
investera i rewildning/återförvildning av kommunens egen skog. Dessa medel ska
också användas till inköp av skyddsvärd skog och skyddsvärda markområden som
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också kan ingå i projektet för att bidra till att skapa stråk med hög biologisk mångfald
genom kommunen.
Initialt bör en inventering göras för att hitta skogs-och markarealer som har rätt
förutsättningar. Lämpliga skogsområden att påbörja arbetet i skulle kunna vara de
stora skiften som finns i Forssjö och i Krämbolsskogen.
•

att Katrineholms kommun som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag genom
ägardirektiv att öka satsningen vad gäller investeringar i solpaneler för montering på
egna fastigheter. Att ägardirektivet i första hand ska innefatta en inventering av
lämpliga tak på befintliga byggnader för placering av paneler och parallellt med/ i
andra hand en plan för de investeringar som behöver göras.

•

att Katrineholms kommun som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag via ägardirektiv
att i samband med nybyggnation och utökning av det egna fastighetsbeståndet montera
solpaneler på samtliga tak.

•

att de investeringar i fordon och maskiner som planeras för Service- och
tekniknämndens räkning för budgetåret 2020 och perioden 2021-2022 görs genom
inköp av så miljövänliga fordon och maskiner som möjligt.

Foto: Nicklas Adamsson
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Miljöpartiets budget i siffrori
Miljöpartiets övergripande driftsbudget 2020, med plan 2021-2022
KF 181119

Budget
Budget S + M MP:s
Budget 2020 Plan
Plan
Nämnd/styrelse
2019
2020
förslag efter justering 2021
2022
Övergripande politisk ledning
-12 271
-11 139
-11 139
-11 139
-11 139
Bildningsnämnden
-838 787
-867 789
-2 500
-870 289 -879 125
-887 265
Kommunstyrelsen
-181 982
-200 281
750
-199 531 -201 035
-201 735
varav Kommuncentrala
-11 600
-14 208
-14 208
-14 208
-14 208
varav Kommunledningsförvaltningen samt Näringsliv
-103 369
-117 312
-117 312 -118 116
-118 116
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
-58 009
-65 761
-1 250
-67 011
-67 711
-68 411
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
-3 000
-3 000
2 000
-1 000
-1 000
-1 000
Kulturnämnden
-37 638
-42 952
-42 952
-40 452
-40 452
Bygg- och miljönämnden
-529
-534
-500
-1 034
-1 034
-1 034
Service- och tekniknämnden
-102 772
-111 900
-250
-112 150 -112 150
-112 150
Socialnämnden
-180 468
-191 307
-2 500
-193 807 -191 307
-181 307
Viadidaktnämnden
-62 543
-64 714
-64 714
-64 714
-61 714
Vård- och omsorgsnämnden
-711 875
-728 602
-2 000
-730 602 -732 594
-737 647
Räddningstjänsten VSR
-32 020
-32 810
-32 810
-32 810
-32 810
Kompensation för ökade löner
0
0
0
0
-37 035
Ökade kapitalkostnader nämnder
0
0
-7 650
-9 998
Summa nämnder
-2 160 885
-2 252 028
-7 000
-2 259 028 -2 274 009 -2 314 285
Ökade kostnader lokaler
-23 070
-5 309
-5 309
-40 588
-76 524
Löneuppräkning
0
0
0
-37 035
-39 511
Drifteffekt av föreslagna investeringar
0
0
0
-11
1 289
PO-påslag och semesterlöneskuld
91 245
93 375
93 375
95 377
97 654
Pensioner
-118 500
-120 100
-120 100 -129 800
-134 300
Intäkter Viadidakt-Vingåker
12 538
13 213
13 213
13 213
13 213
Kapitalkostnadsintäkter
67 712
93 160
93 160
100 809
103 158
Avskrivningar
-67 825
-78 134
-78 134
-84 359
-86 303
Skatteintäkter
1 507 147
1 514 749
1 514 749 1 562 621
1 624 091
Kommunalekonomisk utjämning
615 405
693 782
693 782
710 712
724 813
Kommunal fastighetsavgift
63 790
65 632
65 632
65 632
65 632
Finansiering, utdelningar m.m.
11 236
13 786
13 786
13 436
13 436
Statsbidrag flyktingkvot
18 075
9 908
9 908
0
0
Statsbidrag för att minska segregation
5 000
8 000
8 000
0
0
Summa finansiering
2 182 754
2 302 062
0
2 302 062 2 270 008
2 306 648
TOTALT
21 869
50 035 -7 000
43 035
-4 001
-7 637
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
1,00%
2,18%
1,88%
-0,17%
-0,32%
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
21 863
22 921
22 921
23 390
24 145
Belopp i tusentals kronor (tkr)
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Miljöpartiets investeringsbudget 2020, med plan för 2021-2022
Belopp i tkr
Nämnd

Mål Kat

Benämning

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

KS/KLF

7

4 Digitalisering, ekonomi- och upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4 Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2-4, 7

4 Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2-4, 7

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1-4, 7

1 IT/informationssäkerhet

KS/KLF

7

4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

KS/KLF

7

4 Digitalisering

KS/KLF

2

4 Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4 Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4 Stadsparken scen belysning

KS/KLF

6

3 St Djulö bergvärme

1 000

KS/KLF

5

4 St Djulö utemiljö

1 200

KS/KLF

2, 4

KS/KLF

7

4 Gröna Kulle slipning av golv samt nya mattor i trapporna

KS/KLF

2

4 Gamla Vattentornet invändig trappa

KS/KLF

2

4 Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassning/myndighetskrav)
150

KS/KLF

1

4 Maistro, Fettavskiljare
Summa kommunägda fastigheter

KS/SBF

1

5 Nya informationsplatser/skyltar

KS/SBF

1

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

KS/SBF

1

5 Åtgärder för nytt phus norr

KS/SBF

1-2, 4-7

300

KS/SBF

2

1 Tillgänglighetsåtgärder

0

KS/SBF

2

4 Övriga investeringar

0

KS/SBF

2

5 Belysning

KS/SBF

2

5 Bievägen, Norra stadsdelen

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

KS/SBF

2

KS/SBF

Summa kommunledningsförvaltningen

500

-100 -100
300

300
450
2 000
5 000

3 550

2 500

0

-100 -100

1 200
500
150

4 Mobilt reservkraftverk

4 Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information

2021 2022

1 000

10

130
500
150

150

1 280

4 700

650

0

10

0

0

75

250

0

10

10

0

200

500

0

5

5

2 110

0

0

56

11

-67

0

0

100

0

0

250

150

0

5

5

200

200

0

0

0

0

1 000

1 000

10

10

10

500

0

500

4 000

15

15

15

5 000

500

0

50

25

15

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

1 000

0

0

15

0

2

5 Gator

0

200

500

0

0

0

KS/SBF

2

5 Nya Stråket

10 000

500

5 000

120

110

90

KS/SBF

2

5 Trafiksäkerhetsåtgärder

0

250

1 000

0

25

25

KS/SBF

2

5 Köpmangatan Gångfartsområde

0

3 500

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Ny park på Norr (Park 2030)

0

500

5 000

0

0

0

KS/SBF

2

5 Sveaparken

0

4 000

0

60

90

0

KS/SBF

2

5 Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg

1 000

2 000

0

10

20

0

KS/SBF

2

5 Värmbolsvägen - Dalvägen

0

0

2 000

0

0

10

KS/SBF

2

5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen

0

250

700

0

20

20

KS/SBF

2

5 Resecentrum

0

0

500

0

0

0

KS/SBF

2

5 Attraktiva parker

0

500

1 000

0

40

50

KS/SBF

2

5 Belysning cykelbana till Forssjö

0

200

3 000

0

0

28

KS/SBF

2

5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

0

1 250

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötag.

0

0

4 000

0

0

0

KS/SBF

6

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

0

500

500

0

0

0

KS/SBF

6

5 GC-väg Nävertorpsgatan

1 500

0

0

10

10

0

KS/SBF

6

5 Kollektivtrafikåtgärder

375

375

375

8

8

8

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

KS/SBF

6

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

0

15

15

15

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt grönplan

0

1 000

2 000

0

0

0

KS/SBF

5

5 Aktivitetsparker i kransorterna

0

350

0

0

40

0

KS/SBF

5

5 Attraktiva gångstråk

0

500

500

0

10

10

KS/SBF

5

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

0

5

5

KS/SBF

5

4 Begravningsplats husdjur
Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

0

400

0

0

0

0

21 285 22 600

34 925

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

409 164

27 565 30 850

38 075

464

KS/SBF

1

6 Exploatering

15 000 15 000

15 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

0

100

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000 10 000

10 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Lövåsen omr.

10 000 10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering KLC-Laggarhult

0 10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Markreserv
Exploateringsram kommunstyrelsen

0

0

0

100

0

0

20 000 20 000
115 000 80 000

45 000
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BIN

3, 7

1 Förskola - inventarier och teknisk utrustning

BIN

3, 7

4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning

0

2 750

500

1 500

1 500

1 500

BIN

3, 7

BIN

3, 7

1 Idrottshall Sandbäcken

0

500

1 Idrottshall Skogsborg

0

BIN

1, 3

500

4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning

1 000

1 000

BIN

1 000

1, 3

1 Flytt VF-programmet

1 650

BIN

1, 3

1 FT-programmet

0

1 630

780

BIN

1, 3

1 Linden - upprustning av kök

0

400

BIN

1, 3, 5

4 Gemensamma verksamheter

0

300

300

BIN

1, 3, 5

4 Upprustning idrottshallar

300

300

300

BIN

3

4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

500

500

500

BIN

3, 7

1 1 :1 satsning år 1-9

3 000

5 000

6 000

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola 7-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola f-6

BIN

3, 7

1 Upphandling verksamhetssystem och lärplattform
Investeringsram bildningsnämnden

0

28 300
12 300
1 500

3 000

3 000

0

9 450 57 980

13 880

0

0

0

84

84

84

84

84

84

0

0

0

0

8

8

8

8

VIAN

3

4 Bärbara datorer för platsbunden utlåning till elever, laddvagnar

456

456

456

VIAN

7

2 Inventarier lokaler ombyggnation av klassrum

VIAN

1

4 Inventarier lokaler, smartboards, telebildsutrustning
Investeringsram viadidaktnämnden

0

150

150

138

39

594

645

606

KULN

2

4 Offentlig konst

500

500

500

KULN

2

4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen

250

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning parkeringshus norr

375

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning högstadieskola Järven

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola norr

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Sandbäcksskolan

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Skogsborg

KULN

5

4 Konstinköp

KULN

5

4 Oförutsedda investeringar

KULN

5

KULN
KULN
KULN

2 650

2 350
1 650
300

300
300

0

300

100

500

500

4 Bibliotekshyllor

0

1 100

1 100

5

4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen

0

150

5

4 Kompletteringar Black Box

0

700

5

4 Belysning Konsthallen
Investeringsram kulturnämnden

0

220

4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

STN

7

STN

1-7

STN

2

STN

2, 5-6

STN

2, 6

1,4 Arbetsmiljöåtgärder
4 Oförutsedda investeringar
4 Verksamhetsfastigheter
4 Fordon och maskiner
4 Dagvattenåtgärder

300

350
5 300

1 500

0

600

-5

STN

2

5 Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

STN

2, 6

5 El och belysning

1 000

1 000

1 000

STN

2, 5

4 Friluftsbad

50

100

100

STN

2, 6

4 Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4 Trädprojekt

0

300

300

STN

5

1 Lekplatser och parkutrustning

600

600

600

STN

6

4 Växthus, teknik och utrustning

0

400

400

STN

2

4 Bevattning

0

150

150

STN

2, 5, 7

200

200

200

STN

5

0
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75

STN

5

4 Sportutrustning

700

700

700

STN

5

4 Fastigheter

0

700

3 300

STN

2

1 Brandskyddsarbete utförande och mjukvara

100

100

100

90

STN

2, 5-6

1 Dammängen motocross avloppsanläggning

250

STN

2, 5

4 Dammängen skytte, byggnader

0

STN

5

4 Projekt Backavallen

0

0

0

STN

5

4 Discgolfbana

STN

2, 5-6

600

100

100

-75

STN

2, 5

1 Jordvallstorp renovering

0

0

200

STN

2, 5

4 Krämbolsstugan

0

0

100

STN

2, 5

4 Oxvandringen Björkvik

0

0

100

STN

2, 5

4 Sköldinge idrottsplats

STN

2, 5

4 Stalls backe duschar

75

STN

2, 5

4 Strångsjö Idrottsplats

100

50

STN

2, 4-5, 7

1 Tillgänglighetsanpassning

100

100

100

STN

2, 3

1 Trygghetsbelysning fastigheter

0

100

100

STN

2, 5

4 Tennishallen fasadmålning

0

480

STN

3-4, 6

4 Storköksutrustning

STN

3-4, 6

4 Måltidsmiljö

STN

4

4 Packbord höj- och sänkbara

STN

3

4 Städvagnar förskolan

STN

3

4 Städmaskiner

STN

5

4 Stadsparken el
Investeringsram service- och tekniknämnden

4 Digitalisering
1,4 Simhallen

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

0

100
0
100

100

0

1 700
200
50
50

50

50

300

300

300

23 150 18 200

18 175

175

3
8
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SOCN

7

4 Möbler och inventarier

100

100

100

SOCN

7

4 Digitalisering och utveckling av datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1 Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4 Nytt verksamhetssystem
Investeringsram socialnämnden

100

1 500

500

900

2 300

1 300

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

400

0

0

0

20

20

0

VON

4, 2

4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården

VON

4, 2

4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården

VON

4, 2

4 Spolos Dufvegården

1 000

0

0

0

10

10

VON

4, 2

4 Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

VON

4

4 Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0

VON

4

1 Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4 Möbler

0

500

500

0

0

0

VON

4

1 Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

VON

4

1 Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

VON

4

4 Ny teknik

400

400

400

0

0

0

VON

7

4 Arbetsmiljöåtgärder

0

400

400

0

0

0

VON

4

1 Aktskåp

325

0

0

0

0

0

VON

4

4 Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden

11 125

9 400

2 400

20

60

60

Summa total investering

76 959 123 445

80 836

576

115 000 80 000

45 000

100

Summa total exploatering

561 316
0

0

i Vid eventuella avvikelser i dessa tabellverk ovan gäller det skrivna ordet i den inledande budgettexten.
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Budget 2020
Sverigedemokraterna Katrineholm
Trygghet genom hela livet

278

Våra budgetramar för respektive nämnd utgår från majoritetens budgetramar. Vi föreslår
förändringar utifrån våra krav på större satsningar inom kärnverksamheterna vård, omsorg
och skola. Dokumentet är ett inriktningsdokument för våra övergripande målsättningar, därför
erbjuds inga djupdykning i detaljförklaringar utan inriktar sig på våra viktigaste förslag på
besparing och satsning.
Sverigedemokraterna bibehåller fokus på kärnverksamheten vård och omsorg, där vi ser ett
behov av budgetförstärkning. Den kommunala vård och omsorgen fungerar inte
tillfredställande, så vi utökar budgeten för Vård- och omsorgsnämnden med ytterligare 12,8
miljoner i förhållande till den styrande majoriteten.
Även skolan fungerar otillfredsställande och där finns mycket att önska. Ökade satsningar på
skolan ser vi som en nödvändig och bra investering och det är för oss ett viktigt och prioriterat
mål. Våra kommunala skolor står inför en rad olika problem. Från att en gång ha varit en skola
i världsklass, har resultaten i skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har
skolan blivit alltmer stökig, otrygg och segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta
och i stället bana väg för en skola som kännetecknas av trygghet, studiero och
kunskapsförmedling. Vi ökar skolans budget med ytterligare 12,6 miljoner.
Den kommunala ekonomin är på väg in i en avmattningsfas vilket är högst oroande.
Kommunen har misslyckats med integrationen av nyanlända vilket lett till stora
budgetunderskott i framför allt Socialnämnden. En politisk omorganisation behövs för att
säkerställa att dessa underskott i Socialnämnden upphör, då detta påverkar övrig kommunal
kärnverksamhet. Vi föreslår att Socialnämnden läggs ner (avvecklas) och att ansvaret för
Socialförvaltningen flyttar över på Kommunstyrelsen.
Vi Sverigedemokrater i Katrineholm vill att varje skattekrona används på bästa sätt.

För Sverigedemokraterna Katrineholm

Filip Lindahl
Jan Lilja
Ingvar Larsson
2

Mica Vemic
Jan-Åke Asp
Elsie Egestål
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Vision
En Stolt Kommun mitt i Sverige.
Sverigedemokraterna strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner
trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är
kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga
samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr
något som allt mer har kommit att prägla vår kommun.
För att forma ett tryggt Katrineholm behöver vi framhäva en sammanhållning och en
identitet. Katrineholm är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet
gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma
leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att
definiera som Katrineholmsandan.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar
att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Att ta seden dit man kommer är en
viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Katrineholm och också ett
av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation.
Katrineholm ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den
som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla
potential, för den som genom arbete och företagsamhet vill bidra till vår gemensamma
välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Katrineholmsanda.
Katrineholm ska vara en stolt svensk kommun där våra invånare känner trygghet och
samhörighet genom hela livet.
Vi tror även på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på
landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Det som behövs är en politik som skapar de
optimala förutsättningarna.

3

280

Fokusområden
Katrineholm står inför allvarliga utmaningar. För att få kommunen att utvecklas har vi
identifierat områden där vi vill lägga fokus, så att Katrineholm kan bli en framgångskommun.

➢ Äldre- och handikappomsorg
➢ Trygghet
➢ Skola och utbildning
➢ Kultur och fritid
➢ Jobb
➢ Invandring

4
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Äldre- och handikappomsorg
Det ska finnas plats för alla som anmäler behov. De äldre och funktionsnedsatta i
Katrineholm förtjänar att få tillgång till världens bästa omsorg. Sverigedemokraterna kan
inte acceptera att äldre känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i.
Traditionell svensk närodlad med ambition om lokalt odlad, väl kontrollerad, och ekologiskt
framställd mat skall prioriteras.
Rätten att förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall självklart också omfatta äldre
och funktionsnedsatta svenskar.
Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper skall erbjudas kontinuerlig
språkutveckling och ställda krav på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia.
För att stärka den funktionsnedsattes och äldres ställning i samhället förespråkar vi även en
äldre- och handikappsombudsman som skall finnas i kommunen och ha som uppgift att
bevaka intressena för dessa grupper vilka ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd, samt
vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre, funktionshindrade
och deras anhöriga. I kommunen skall det även finnas ett pensionärsråd, bestående av
representanter från olika seniororganisationer jämte representanter från samtliga partier.
Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre- och handikappomsorgen och ses som en
central och tungt vägande remissinstans.
Vi prioriterar därför särskilt frågan om den kommunala omsorgens arbetsvillkor.
Sverigedemokraterna vill ge personalen ett större inflytande över arbetstider och säkra
tillräckligt med personal och kompetens. Vård- och omsorgsnämnden får därför ytterligare
12,8 miljoner i vår budget.

Trygghet
Sverigedemokraterna verkar för en kommun där människor ska kunna känna sig trygga –
oavsett tid på dygnet, oavsett plats. En kommun präglad av lojalitet, solidaritet och tillit
gentemot varandra där det allmänna rummet inte är ett privilegium för de som, genom att
sprida rädsla, håller andra inomhus. Kommuninvånarnas trygghetskänsla är av stor vikt för
oss. Människor skall kunna röra sig fritt i kommunen utan att känna sig otrygga. Många
gånger går det att bygga bort otrygghet genom belysning och ökad insyn på platser som
upplevs som otrygga, men även genom kameraövervakning. Samarbetet mellan kommunen
och polisen måste fortsätta, inte minst för att hindra nyrekrytering av unga till den
5
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organiserade brottsligheten. Därför krävs mer arbete med trygghet i framför allt våra skolor.
Dock måste allt hot i, eller hot mot, alla kommunala verksamheter rutinmässigt
polisanmälas. Kommunen måste ha en nolltollerans mot olagligheter. För att skapa trygghet
förutsätter det även att kommunen utför de skyldigheter den har, genom att systematiskt och
korrekt verkställa alla ålägganden.
Människor som är beroende av narkotika och andra beroendeframkallande medel skall
erbjudas adekvat vård och stöd att ta sig ur sitt missbruk för att hjälpas till en fungerande
drogfri vardag. På kommunal nivå kan mycket göras preventivt, operativt och mitigerade.
Skola och utbildning
Skola och utbildning är en kommunal kärnverksamhet så vi stärker budgeten med ytterligare
12,6 miljoner. Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad
utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under
skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra
ökade satsningar på antimobbningverksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i
det svenska språket. Sjunkande resultat i skolan beror till stor del p�undermineringen av
l�
rarens roll och en st�
ndig nedv�
rdering av sj�
lva utbildningen. L�
rare tillåts inte heller
uppr�
tth�
lla ordning och reda i klassrummet vilket resulterat i sämre studiero.
Sverigedemokraterna avser därför ge lärare förhöjd status som ger ett st�rre skydd mot
verbala och fysiska angrepp.
Vi vill till�
ta eleverna l�
ra i sin egen takt. Idag anpassas skolg�
ngen efter den elev som �
r
"svagast" vilket inneb�
r att de elever som har l�
ttare f�r skolg�
ngen f�rhindras att avancera
snabbare. Detta f�
r som f�ljd att de inte uppn�
r de framsteg de hade kunnat n�
. Vi vill d�
rf�
r
inf�ra klasser f�r de som beh�ver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har
l�
ttare att l�
ra sig till�
ts avancera i en snabbare takt. Detta är även en av anledningarna till
varför vi säger nej till en centraliserad högstadieskola (storskolan Järven).
Sverigedemokraterna vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en
lyckad assimilation av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska
ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridor som klassrum, bortsett från
språkundervisningen. Därför föreslår vi att kommunen tidsbegränsar den skattefinansierade
modersmålsundervisningen. I vårt förslag får Viadidakt uppdraget att ta hand om alla
introduktionskurser och förberedelseutbildningar knutna till migrationen. Då kan övriga
skolor fokusera på sin respektive behörighetsnivå.
Vi vill också stärka utbud och incitament för att gå de yrkesutbildningar som
arbetsmarknaden efterfrågar, vilket skulle leda till en ökad grad av självförsörjning bland
våra invånare.
6

283

Kultur och fritid
Kommunen skall ha en aktiv roll i firandet av nationella högtider. Den kommunala musikoch kulturskolan bör utöver ordinarie verksamhet uppmuntras att synlig- och levandegöra
det immateriella kulturarvet. Kommunen bör värna en god kultur- och naturmiljö genom
hållbara kulturmiljö- och naturvårdsplaner. En aktiv och inspirerande fritid måste
uppmuntras och aktivt stödjas. Vidare skall kommunen ombesörja att alla kommuninvånare
bereds samma möjlighet att delta i dessa evenemang och tillgängliggöra dem för invånare
och turister. Alla föreningsbidrag till religiösa och politiska föreningar skall avvecklas, till
förmån för övriga lokala föreningar. De kommunala besparingskraven gäller även
Kulturnämnden.

Jobb
Arbetsmarknaden bör följa eller vara större än befolkningstillväxten. Varje extra sysselsatt
kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt
bistånd minskar. Tillgång till kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande
för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är
beroende av några få stora företag är sårbar. Katrineholms kommun måste göra satsningar
för att öka antalet kommuninvånare med Pensionsgrundande inkomst (PGI). Att endast ha
höjt invånarantal som mål är inte ekonomiskt ansvarsfullt.

7
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Arbetsföra kommunala bidragstagare bör snarast arbetstränas för att ofördröjligen komma i
arbete. Kommunen ska ha ett småföretagarcenter vars funktion ska vara att ge stöd och
vägledning till småföretagare samt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva
samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.

Invandring
Kommunen skall införa en assimileringsinriktad politik och en ansvarsfull
mottagningspolitik. Behovet av försörjningstöd måste minska. Kommunen skall upprätta ett
mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för den massiva invandringen och mångkulturen
klart framgår. Människor som kommer hit skall snarast sättas i arbete. Att leva på
försörjningstöd ska inte vara en karriär. Katrineholm har haft stor mottagning av flyktingar
men nu har vi som kommun inte längre förutsättningar för ett fortsatt mottagande. Vi säger
därför nej till ett fortsatt mottagande och räknar d�
rmed heller ej med ”Statsbidrag
flykting����
9,9 miljone���
r budget.

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns på vår
hemsida (sd.se).

8
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2020
Jämförd med den av majoriteten framställd budget för 2020 gör vi följande
ramförändringar:

Belopp (tkr)

Budget

Budget

2019

2020

Övergripande politisk
ledning

12 271

11 139

11 139

0

Bildningsnämnden

838 787

867 789

880 389

+ 12 600

Kommunstyrelsen

181 982

200 281

361 281

+161 000

Kulturnämnden

37 638

42 952

38 952

-4 000

529

534

534

0

Service- och
tekniknämnden

102 772

111 900

111 900

0

Socialnämnden

180 468

191 307

0

Viadidaktnämnden

62 543

64 714

63 714

-1 000

Vård- och
omsorgsnämnden

711 875

728 602

741 401

+12 799

Räddningstjänsten VSR

32 020

32 810

32 810

0

2 160 885

2 252 028

2 242 120

Nämnd/styrelse

Bygg- och miljönämnden

Summa nämnder

SD Budget

Förändring

2020

-191 307

-9 908

9

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 166
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

1 (1)

KS/2019:336 043

Revidering av Avgifter inom socialnämndens
verksamhet - KFS 4.27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom
socialnämndens verksamhet – KFS 4.27.
2. Revideringarna börjar gälla från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet Avgifter inom socialnämndens
verksamhet - KFS 4.27 och överlämnar ett förslag till revidering till kommunfullmäktige.
Revideringen består av ett tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgifterna
gäller från och med den 1 januari 2020.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03
 Protokollsutdrag socialnämnden, 2019-09-18, § 109
 Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2019-09-05
 Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet – KFS 4.27
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-10-03

KS/2019:336 - 043

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Revidering av Avgifter inom socialnämndens
verksamhet - KFS 4.27
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera styrdokumentet
Avgifter inom socialnämndens verksamhet – KFS 4.27.
2. Revideringarna börjar gälla från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet Avgifter inom socialnämndens
verksamhet - KFS 4.27 och överlämnar ett förslag till revidering till kommunfullmäktige.
Revideringen består av ett tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgifterna
gäller från och med den 1 januari 2020.

Ärendets handlingar




Protokollsutdrag socialnämnden, 2019-09-18 § 109
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2019-09-05
Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet – KFS 4.27

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akt

LIX: 50
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

§ 109
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-18

1 (1)

SOCN/2019:76 759

Förslag om tillägg i KFS 4.27 Avgifter inom
socialnämndens verksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera
styrdokumentet KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet i enlighet med
socialförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020.
Förslag till ändringar i KFS 4.27 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 11/2019.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens
verksamhet. Förvaltningen föreslår tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning
samt ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme från och
med den 1 januari 2020.
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enlig ärvdabalken gemensamt förvalta den
avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets
provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare.
Utgångspunkten är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig
som möjligt.
Socialnämnden har också en skyldighet enligt begravningslagen att orda med
gravsättning i de fall de saknas någon som kan ordna med det. Enligt gällande
lagstiftning har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får inte ta ut högre
avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-09-05
Förslag-KFS 4. 27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Myndighetsavdelningen

2019-09-05

SOCN/2019:76 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pia Carlsson

SOCIALNÄMNDEN

Förslag om tillägg i KFS 4.27 Avgifter inom
socialnämndens verksamhet
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera
styrdokumentet KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet i enlighet med
socialförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens
verksamhet. Förvaltningen föreslår tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning
samt ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme från och
med den 1 januari 2020.
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enlig ärvdabalken gemensamt förvalta den
avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets
provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare.
Utgångspunkten är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig
som möjligt.
Socialnämnden har också en skyldighet enligt begravningslagen att orda med
gravsättning i de fall de saknas någon som kan ordna med det. Enligt gällande
lagstiftning har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får inte ta ut högre
avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller.

Ärendebeskrivning
Dödsboförvaltning
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla den
avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialnämnden att
göra en dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon.
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) gemensamt
förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om varken dödsbodelägare eller
efterlevande make som inte är delägare kan ta hand om boet är socialnämnden
ansvarig. Socialnämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden
spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket följer av 18 kap 2 § ÄB. Utgångspunkten är
att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt.
Efterforskning av dödsbodelägare ska socialnämnden påbörja snarast och förvaltningen
överlämnas så snart någon behörig kan ta hand om den avlidnes egendom.
Handläggaren ska alltså eftersträva att boet snarast kommer under delägarnas
förvaltning. Socialnämndens förvaltning är endast provisoriskt till dess att den egentliga
boutredningen tar vid.
KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
SOCIALFÖRVALTNINGEN

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2019-09-05

SOCN/2019:76 - 759

Stab

Begravning
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen.
Finns det inga anhöriga som kan ordna med begravningen har socialnämnden inom
ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet att anordna en begravning.
Socialnämndens uppgift är att beställa begravning hos en begravningsbyrå.
Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. Detta är
reglerat i 5 kap 2 § begravningslagen (BegrL).
Överväganden
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen. Socialförvaltningen, enheten ekonomiskt bistånd
förvaltar provisoriskt ca 12 dödsbon per år och vi kan se en ökning i antal dödsbon som
måste förvaltas. Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I
många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och
fastighetsägare. Enligt förvaltningens bedömning är det därför lämpligt att ta ut
ersättning för denna typ av verksamhet. Förslaget är att socialnämnden börjar ta ut en
ersättning för det arbete som handläggaren utför för tillfällig dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen från dödsboet om det finns tillgångar.
Tidsåtgång
Socialnämnden ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska tidsåtgången som
ska debiteras. Det innebär att vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska alltså
dubbel tid tas ut. Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag. En
faktura som är utställd på dödsboet för socialnämndens kostnader, enligt
debiteringsunderlaget, ska alltid upprättas.

Förvaltningens bedömning
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen. Enligt förvaltningens bedömning är det motiverat att
ta ut en avgift för dödsboförvaltning. Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att välja
en timtaxa i förhållande till prisbasbeloppet eftersom taxan på så sätt kommer att
justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp. En
kommun får enligt 2 kap 6 § kommunallagen får inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad. Förslaget att ta ut 0,8
procent av prisbasbeloppet per timmer anser förvaltningen vara rimlig i och linje med
vad andra kommuner valt att ta ut.
Exempel: Timtaxan 0,8 % x 46 500 (prisbasbeloppet 2019) = 372 kr

Ärendets handlingar
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Tjänsteskrivelse
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Datum

Vår beteckning

2019-09-05

SOCN/2019:76 - 759

Stab

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

3 (3)

Pia Carlsson
Utredare
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Avgifter inom
socialnämndens
verksamhetet
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.27)
Förslag med ändringar, markerade med understrykning (tillägg)
Socialnämnden 2019-09-18, § 109
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 166

katrineholm.se

Styrdokument

293

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-19, § 151

Senast ändrad av kommunfullmäktige
20XX-XX-XX

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01

Kategori


Författningssamling

2 (4)
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Innehåll
Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Senast ändrad av kommunfullmäktige ...............................................................................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Kategori ...................................................................................................................................................2

Avgifter inom socialnämndens verksamhet...............................................4
Förklaringar .........................................................................................................................4
Egenavgifter.........................................................................................................................4
Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning..................4

3 (4)
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Avgifter inom socialnämndens
verksamhet
Förklaringar
BegrL = Begravningslagen
KL = kommunallagen
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
SoL = Socialtjänstlagen
ÄB = Ärvdabalken

Egenavgifter
Avgift
Egenavgift för vård och behandling

100 kronor/dygn

Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses inom
öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag
med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM).

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av
gravsättning
Avgift
Provisorisk dödsboförvaltning
Ordnande av gravsättning

0,8 procent av
prisbasbeloppe
t per timme.

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § ÄB gemensamt förvalta den dödes
egendom under boets utredning. Om varken dödsbodelägare eller efterlevande make som inte
är delägare kan ta hand om boet är socialnämnden ansvarig. Socialnämnden är ansvarig för
boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket
följer av 18 kap 2 § ÄB.
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen. Finns det
inga anhöriga som kan ordna med begravningen har socialnämnden inom ramen för den
provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet att anordna en begravning. Socialnämndens
uppgift är att beställa begravning hos en begravningsbyrå. Socialnämnden har rätt att ta ut
ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. Detta är reglerat i 5 kap 2 § BegrL.

_______________________
4 (4)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 167

296

Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

1 (1)

KS/2019:359 043

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i styrdokumentet Ansökningsoch tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08).
2. Avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen.
Översyn av de tillsynsavgifter som antogs inför samarbetet mellan Katrineholm, Flen och
Vingåkers kommuner har gjorts inför 2020. Översynen har visat att ansöknings- och
tillsynsavgifterna inte täcker kostnaderna för alkoholtillsynen. En höjning av avgifterna
utöver prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har därför varit motiverad i vissa
ärendetyper där avgiften varit för låg i jämförelse med arbetsprestation eller som
saknats helt. Svårtolkade avgifter har tagits bort och förenklats för att stämma överens
med näringsidkarnas och verksamhetens behov. De avgifter som ligger i linje med
verksamhetens kostnader för tjänsten har justerats uppåt utifrån PKV.

Ärendets handlingar
Socialförvaltningens protokollsutdrag 2019-10-23, § 121 (komplettering inkommit
efter kommunstyrelsens sammanträde)
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
 Förslag - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08)
 Antagen - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08)
_________________


Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-10-23

KS/2019:359 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Revidering av Ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd (KFS 4.08)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna i
styrdokumentet Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08).
2. Avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen.
Översyn av de tillsynsavgifter som antogs inför samarbetet mellan Katrineholm, Flen och
Vingåkers kommuner har gjorts inför 2020. Översynen har visat att ansöknings- och
tillsynsavgifterna inte täcker kostnaderna för alkoholtillsynen. En höjning av avgifterna
utöver prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har därför varit motiverad i vissa
ärendetyper där avgiften varit för låg i jämförelse med arbetsprestation eller som
saknats helt. Svårtolkade avgifter har tagits bort och förenklats för att stämma överens
med näringsidkarnas och verksamhetens behov. De avgifter som ligger i linje med
verksamhetens kostnader för tjänsten har justerats uppåt utifrån PKV.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-10-14
Förslag - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08)
Antagen - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08)

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akt

LIX: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

§ 121
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-23

1 (1)

SOCN/2019:82 702

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera
styrdokumentet KFS 4.08 ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i enlighet
med socialförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020.
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd redovisas som bilaga till
protokollet med beteckningen socialnämndens handling nr 13/2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen. Socialnämnden har gjort en
översyn över ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Avgifterna ska gälla
för Katrineholm, Flen och Vingåker. Avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-14
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2020
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2016-11-21

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden, Flens kommun
Socialnämnden, Vingåkers kommun
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2019-10-14

SOCN/2019:82 - 702

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stab

Linda Fager

Socialnämnden

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera
styrdokumentet KFS 4.08 ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i enlighet
med socialförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen. Socialnämnden har gjort en
översyn över ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Avgifterna ska gälla
för Katrineholm, Flen och Vingåker. Avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Ärendets handlingar



Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2020
Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2016-11-21

Ärendebeskrivning
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen.
Översyn av de tillsynsavgifter som antogs inför samarbetet mellan Katrineholm, Flen och
Vingåkers kommuner har gjorts inför 2020. Översynen har visat att ansöknings och
tillsynsavgifterna inte täcker kostnaderna för alkoholtillsynen. En höjning av avgifterna
utöver prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har därför varit motiverad i vissa
ärendetyper där avgiften varit för låg i jämförelse med arbetsprestation eller saknats
helt. Svårtolkade avgifter har tagits bort och förenklats för att stämma överens med
näringsidkarnas och verksamhetens behov. De avgifter som ligger i linje med
verksamhetens kostnader för tjänsten har justerats uppåt utifrån PKV.

Socialförvaltningens bedömning
Socialnämnden föreslås godkänna ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd.

KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Stab

Linda Fager
Alkoholhandläggare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden, Flens kommun
Socialnämnden, Vingåkers kommun
Akten

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-10-14

SOCN/2019:82 - 702
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Ansöknings- och
tillsynsavgifter för
serveringstillstånd
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS 4.08)
Socialnämnden 2019-10-23, § 121
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 167

katrineholm.se

Styrdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1997-02-17, § 15
Senast ändrad av kommunfullmäktige
2016-11-21, § 169
20XX-XX-XX, § X

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
Kategori
 Författningssamling

2 (7)
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Innehåll
Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Senast ändrad av kommunfullmäktige ...............................................................................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Förvaltarskap .............................................................................Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kategori ...................................................................................................................................................2
Uppföljning.................................................................................Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd...........................4
Tillsynsavgifter .....................................................................................................................6
Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd .........................................................................6
Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan klockan 01.00-02.00 ..............................7

3 (7)
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Ansöknings- och
tillsynsavgifter för
serveringstillstånd
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap alkohollagen av den som har serveringstillstånd.
Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så
kallade självkostnadsprincipen.
Prövning

Avgift

Stadigvarande tillstånd för
Servering till allmänheten och slutna sällskap

12 500 kr

Kommentar [FL1]: Uppräknat enligt PKV, Prisindex
kommunal verksamhet

Servering till slutna sällskap sökt av ideell
förening

7 000 kr

Kommentar [FL2]: Uppräknat PKV

Cateringtillstånd ny tillståndshavare

8 500 kr

Kommentar [FL3]: Ny avgift utbruten ur avgift för
stadigvarande för att underlätta för de som bara ska ha
catering. Prövningen är ej lika omfattande som för
stadigvarande

Provsmakning

11 200 kr

Pausservering

11 200 kr

Kommentar [FL4]: Ny avgift, arbetsinsatsen är i stort sett
lika omfattande som för ett stadigvarande
serveringstillstånd, endast matkravet är lägre

Ändring av befintligt tillstånd
Utökad serveringstid/lokal/catering/dryckesslag

4 500 kr

Övriga mindre ändringar (exempelvis
inriktning/namnbyte/ombyggnad)1

1 000 kr

Kommentar [FL5]: Ny avgift, arbetsinsatsen är i stort sett
lika omfattande som för ett stadigvarande
serveringstillstånd, endast matkravet är lägre
Kommentar [FL6]: Uppräknat PKV
Kommentar [FL7]: Ny avgift då vi inte kunnat ta betalt för
alla ändringar som ändå innebär viss handläggning

Tillfälliga ändringar av befintligt tillstånd
Utökad serveringyta

1 100 kr

Uppräkningen är inte fullständig. Mindre ändring innebär exempelvis att beslut kan tas
direkt av handläggare eller att remissvar inte behöver inhämtas.

Kommentar [FL8]: Uppräkning PKV

1
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Tillfälligt tillstånd för

Servering till allmänheten 2
- Dag 1
- För varje ytterligare dag
- Varje period max 12 500 kr
Servering till slutna sällskap3
Dag 1
För varje ytterligare dag
Varje period max 12 500 kr
Provsmakning
Dag 1
För varje ytterligare dag
Pausservering 4
Dag 1
För varje ytterligare dag
Anmälan
Bolagsändring fullständig prövning 5
Ny delägare, bolagsman, aktieägare,
firmatecknare, ledamot eller annan person med
betydande inflytande. Ändring innehållande
penningtransaktion
Mindre bolagsändring
Överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga
ägare. Ändringen innehåller inga
penningtransaktioner direkt eller indirekt.
Lokal catering6
Kryddning av snaps
Serveringsansvarig
Minskning av serveringsyta
Provsmakning
(de som har ett stadigvarande serveringstillstånd
sedan tidigare)

Avgift
6 000 kr
1 500 kr

Kommentar [FL9]: Ändring av tidigare svårtolkad avgift

1 500 kr
1 000 kr

Kommentar [FL10]: Ändring av tidigare svårtolkad avgift

1 500 kr
1000 kr

Kommentar [FL11]: Tidigare väldigt oklart skrivet. Vi
hade ingen avgift för ansökan utan bara anmälan.

1 500 kr
1 000 kr

11 200 kr

Kommentar [FL12]: Uppräk-ning PKV samt ny tolkning av
begreppet ändrade ägarförhållanden där sikte tas på
pengaflöde istället för ägande i % vilket blir mer korrekt.

5 600 kr

Kommentar [FL13]: Avgiften bör vara högre än annan
ändring då det krävs mer utredning än sedvanlig ändring
av ex. tid.

900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
900 kr

Kommentar [FL14]: Uppräkning PKV

Ansökan ska avse en sammanhängande period, max 90 dagar eller på förhand
specificerade datum, max 6 tillfällen per år. Det ska också vara fråga om evenemang av
samma karaktär. Om det är evenemang av olika karaktär tas avgift ut som dag 1.
3 Se fotnot ovan.
4 Se fotnot ovan.
5 Ändring av bolagsform ses som en nyansökan av serveringstillstånd.
6 Anmälan 10 arbetsdagar innan.
2
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Kommunen tar ut en förhöjd avgift för anmälan som
kommer in efter att ändring genomförts (avgift för
ändringen + 1 000 kr/h)

Avgift + timtaxa

Kommentar [FL15]: Ny avgift. Många underlåter att
anmäla ändringar som leder till utredningar från vår sida.

Kunskapsprov
Kostnad per genomfört kunskapsprov
Max 3 försök
Restaurangrapport
Ej inlämnad restaurangrapport, avgiften utgår
för varje utskickad påminnelse nr 1 och 2.
Taxa beräknas på högsta tillsynsavgift om
restaurangrapport inte kommer in efter
påminnelse nr 2
Tillsyn
Årlig tillsynsavgift se tabell nedan
Påkallad tillsyn
Uppföljande tillsynsbesök per tillfälle
Övrig tillsyn enligt alkohollagen

1 650 kr

Kommentar [FL16]: Uppräkn. PKV.

1 650 kr

Kommentar [FL17]: Höjning enl. PKV tidigare har vi bara
haft möjlighet att skicka en påminnelse.

16 500 kr

Kommentar [FL18]: Ny avgift för att förmå alla att lämna
restaurangrapport. Om de inte lämnar rapport och inte
heller betalar finns grund för återkallelse.

Avgift

1 500 kr

Kommentar [FL19]: Ny avgift

1 500 kr
Timdebitering
1 000 kr/h

Kommentar [FL20]: Ny avgift
Kommentar [FL21]: Ny avgift för de
ärenden/ärendetyper som inte passar in under övrigt men
som ändå kräver någon typ av utredning.

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter av två slag förekommer. Dels en årlig tillsynsavgift som ska täcka den löpande
tillsynsverksamheten och dels påkallad tillsynsavgift som föranleds av uppmärksammade
missförhållanden vid inre eller yttre tillsyn. I den mån missförhållandena innebär uppföljande
besök utgår en avgift för detta. Vid behov av ytterligare utredning kan även timdebitering utgå.
Den årliga tillsynsavgiften baseras på en grundavgift tillsammans med en rörlig avgift vars
storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym (årsomsättning) av alkoholdrycker.
Detta på grund av att det bedöms vara skillnader i tillsynsbehovet på exempelvis restauranger
med liten försäljningsvolym av alkoholdrycker och serveringsställen som till exempel pubar,
dansställen och restauranger med högre årsomsättning av alkoholdrycker. Avgifterna grundas
på föregående års siffror. Tillståndshavarna är skyldiga att lämna in dessa uppgifter till
tillståndsmyndigheten. Uppgifterna lämnas i restaurangrapporten som ska vara inne senast den
1 mars, året efter rapporteringsperioden.
Vid befintliga restauranger tas tillsynsavgiften ut en gång per år baserad på tidigare års
alkoholförsäljningssiffror. Detta oavsett om ägarskiften beräknas ske/har skett under året. Det
är upp till de inblandade parterna att beakta detta i samband med köpet.

Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd
Grunden utgörs av en fast årlig tillsynsavgift på 2 500 kronor (gäller alla permanenta tillstånd ).
Ingen skillnad mellan slutna sällskap i näringssyfte så kallad festvåningstillstånd
(företagsevenemang, bröllop) och slutna sällskap till egna medlemmar s.k. klubbrättigheter.
Denna fasta tillsynsavgift inkluderar försäljning av alkoholdrycker upp till 50 000 kronor.
Därutöver till kommer en rörlig årlig tillsynsavgift grundad på försäljningsvolym av
alkoholdrycker:
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Årsomsättning alkoholdrycker
0 – 50 000
50 000 – 250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 750 000
750 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 – 3 000 000
3 000 001 - 4 000 000
4 000 001- kr

Rörlig avgift
0
3 000
5 000
6 000
7 000
9 000
10 000
12 000
13 000
14 000

Fast avgift
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

Totalt
2 500
5 500
7 500
8 500
9 500
11 500
12 500
14 500
15 500
16 500

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan klockan 01.00-02.00
Extra tillsynsavgift, 2 500 kronor, för öppethållande mellan klockan 01.00-02.00.
Avgiften justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet PKV.
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Styrdokument

Ansöknings- och
tillsynsavgifter för
serveringstillstånd
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS4.08)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-11-21, § 169
Giltighetstid från 2017-01-01 och tillsvidare
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4.08 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
SAMT TILLSYNSAVGIFTER FÖR FOLKÖL
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-11-21

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1997-02-17, § 15
Reviderad av kommunfullmäktige
2002-02-25, § 34
2004-06-14, § 97
2007-04-16, § 139
2010-03-15, § 49
2012-11-19, § 250
2016-11-21, § 169

310
3 (6)
4.08 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
SAMT TILLSYNSAVGIFTER FÖR FOLKÖL
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-11-21

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av
ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap
alkohollagen av den som har serveringstillstånd. Avgifterna måste följa
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så kallade
självkostnadsprincipen.
Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande

Avgift

Nyansökningar permanenta tillstånd
(allmänheten/slutna sällskap/hotell/
catering/provsmakning särskilt tillstånd,
året runt/under viss tidsperiod)

11 350 kronor

Nyansökan ideella föreningar

6 350 kronor

Förändring

4 000 kronor

(utökande av lokal/tider/catering)
Ändrade ägarförhållanden
Bolagsändring över 50 % ägare
Bolagsändring mindre än 50 % ägare
Särskilt tillstånd gemensamt
serveringsutrymme per tillståndshavare

10 300 kronor
2 100 kronor
6 000 kronor

Tillfälligt
Allmänheten tillfälligt enstaka
tillfälle/tidsperiod

3 500 kronor per dag,

Slutna sällskap tillfälligt enstaka
tillfälle/tidsperiod

1 100 kronor per dag, dock max 7
000 kronor/år

Ändring/utvidgning av tillståndet Tillfälligt
(lokalen, tiden)

1 000 kronor

dock max 9 500 kronor
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4.08 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
SAMT TILLSYNSAVGIFTER FÖR FOLKÖL
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-11-21

Särskilt tillstånd gemensamt
serveringsutrymme per tillståndshavare

2 000 kronor

Anmälningar
Provsmakning

500 kronor

(har
serveringstillstånd
i den lokalen)
Provsmakning
–
partihandlare/utställare/tillfälle (inga krav
matservering)

1 250 kronor

Provsmakning – tillverkare har
serveringstillstånd efter anmälan

500 kronor

Allmänheten teater eller konsertlokal under
paus i föreställning (enstaka
tillfälle/tidsperiod)

1 000 kronor per dag, dock max
6 000 kronor/år

Anmäla lokal och godkänns av kommunen
cateringverksamhet

850 kronor

Anmälan Krydda spritdryck snaps
stadigvarande

-

Kunskapsprov och förseningsavgift
Kunskapsprov per examinationstillfälle

1 500 kronor

Förseningsavgift restaurangrapport

1 500 kronor

En tillfällig förändring av serveringstid eller utvidgat alkoholdryckssortiment
vid ett enstaka tillfälle för ett serveringsställe med ett permanent
serveringstillstånd till slutna sällskap, räknas som en ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd till slutet sällskap.
Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter av två slag förekommer. Dels en årlig tillsynsavgift som ska
täcka den löpande tillsynsverksamheten och dels en speciell, tillfällig
tillsynsavgift som tas ut i samband med ägarskifte.
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4.08 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
SAMT TILLSYNSAVGIFTER FÖR FOLKÖL
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-11-21

Den årliga tillsynsavgiften baseras på en grundavgift tillsammans med en rörlig
avgift vars storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym
(årsomsättning) av alkoholdrycker. Detta p.g.a. att det bedöms vara skillnader i
tillsynsbehovet på exempelvis restauranger med liten försäljningsvolym
alkoholdrycker och serveringsställen som t.ex. pubar, dansställen och
restauranger med högre årsomsättning av alkoholdrycker. Avgifterna grundas på
föregående års siffror. Tillståndshavarna är skyldiga att lämna in dessa uppgifter
till tillståndsmyndigheten.
Vid nyetablerade restauranger tas en preliminär tillsynsavgift ut baserad på en
enligt kalkyl förväntad försäljningsvolym av alkoholdrycker. Avgiften tas ut för
antal kvarvarande, hela månader till årsskiftet. När omsättningssiffrorna sedan
redovisas görs en korrigering av avgiften, dvs. är den preliminära avgiften satt
för låg tas en tilläggsavgift ut och är den preliminära avgiften för hög betalas en
del av den tillbaka.
Vid befintliga restauranger tas tillsynsavgiften ut en gång per år baserad på
tidigare års alkoholförsäljningssiffror. Detta oavsett om ägarskiften beräknas
ske/har skett under året. Det får anses vara upp till de inblandade parterna att
beakta detta i samband med köpet. Vid större förändringar av verksamhetens art
i samband med köp kan eventuellt en preliminär beräkning av tillsynsavgiften
komma att ske, se ovan angående nyetablerade restauranger.
Innehavare av serveringstillstånd med dispens från alkohollagen kap 8 § 5a ska
erlägga en fast årlig tillsynsavgift om 1 500 kr.
Anmälan av bolagsändring tas ut när någon/några går in och köper ett
befintligt bolag med serveringstillstånd. Vid en sådan ägarförändring ska de nya
ägarnas lämplighet prövas som vid en nyansökan. För att finansiera denna
merkostnad tas en tillfällig tillsynsavgift ut. Denna tillsynsavgift tas ut när
anmälan om förändrat ägarförhållande sker och en prövning av huruvida de
förutsättningar som gällde för meddelandet av serveringstillståndet fortfarande
föreligger ska ske.
Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd
Grunden utgörs av en fast årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor (gäller alla
permanenta tillstånd). Denna fasta tillsynsavgift inkluderar försäljning av
alkoholdrycker upp till 50 000 kronor.
Därutöver till kommer en rörlig årlig tillsynsavgift grundad på försäljningsvolym av alkoholdrycker:
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4.08 ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND
SAMT TILLSYNSAVGIFTER FÖR FOLKÖL
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-11-21

Årsomsättning
alkoholdrycker,
kronor
0 – 50 000

Rörlig
Fast avgift,
tillsynsavgift, kronor
kronor

Total tillsynsavgift
(inkl fast avgift),
kronor

0

2 000

2 000

50 001 – 250 000

2 100

2 000

4 100

250 001 – 500 000

4 200

2 000

6 200

500 001 – 750 000

5 250

2 000

7 250

751 000 – 1 000 000

6 300

2 000

8 300

1 000 001 – 1 500 000

7 350

2 000

9 350

1 500 001 – 2 000 000

8 400

2 000

10 400

2 000 001 – 3 000 000

9 450

2 000

11 450

3 000 001 - 4 000 000

10 500

2 000

12 500

4 000 000 -

11 500

2 000

13 500

Ingen skillnad mellan slutna sällskap i näringssyfte s.k. festvåningstillstånd
(företagsevenemang, bröllop) och slutna sällskap till egna medlemmar s.k.
klubbrättigheter.
Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan kl. 01.00-02.00
Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan kl. 01.00-02.00
_____________________

2 000 kronor

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 168
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30
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KS/2019:296 043

Revidering av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vårdoch omsorgsnämndens verksamhet att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Utöver vissa redaktionella justeringar föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget
bland annat följande ändringar:
 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution.
 Avgifterna för måltider struktureras om så att läsaren lättare ska hitta rätt
information.
 En höjning av hyror för särskilda boendeformer.

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
Vård- och omsorgsförvaltningens beslut, 2019-02-29, § 82
KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning anmäls ett fel i förslaget till reviderad taxa.
Månadsabonnemang - lunch utan tillbehör - ska korrigeras från 1 691 till 1 770 kronor.
Kommunledningsförvaltningen korrigerar detta i handlingarna som skickas till
kommunfullmäktige.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Datum

Vår beteckning

2019-10-01

KS/2019:296 - 043

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet KFS 4.13
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Utöver vissa redaktionella justeringar föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget
bland annat följande ändringar:
 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution.
 Avgifterna för måltider struktureras om så att läsaren lättare ska hitta rätt
information.
 En höjning av hyror för särskilda boendeformer.

Ärendets handlingar



Vård- och omsorgsförvaltningens beslut § 82 2019-02-29
KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Ärendebeskrivning
Vad gäller höjningen av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett
med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.
Höjningen av hyrorna utgår från den generella hyresökningen för verksamheten.
Vissa av de föreslagna redaktionella ändringarna ställde sig vård- och omsorgsnämnden
bakom 2018-04-26 § 47. Förslaget återremitterades dock av kommunfullmäktige 201806-18 § 77. Ändringarna i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
behandlades då i samma ärende som ett förslag om ändringar i KFS 4.22 Avgifter inom
vård och omsorg (maxtaxa).
Återremissen av de båda styrdokumenten föranleddes av ett förslag till strykning i KFS
4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) gällande hyror och brukare inom LSS. Den
föreslagna strykningen som sådan har dock ingen koppling till innehållet i KFS 4.13
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-10-01

KS/2019:296 - 043

Kommunstyrelsens kansli

Vård- och omsorgsförvaltningen avser mot bakgrund av kommunfullmäktiges återremiss
återkomma med ett nytt förslag avseende KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg
(maxtaxa).

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på gällande framtagen revidering.
Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

Protokollsutdrag
Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-29

1 (2)

Hnr VON 2019:976
§ 82

VON/2019:57 042

Förslag till ändring av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i
enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2020.
Förslag till ändringar i KFS 4.13 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
vård- och omsorgsnämndens handling nr 13/2019.
Deltar inte i beslutet
Ann-Charlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V), Emma Bäck (L) och Lennart
Halvardsson (L) deltar inte i nämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Utöver vissa redaktionella justeringar föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget
bland annat följande ändringar:
 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution.
 Avgifterna för måltider struktureras om så att läsaren lättare ska hitta rätt
information.
 En höjning av hyror för särskilda boendeformer.
Vad gäller höjningen av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett
med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.
Höjningen av hyrorna utgår från den generella hyresökningen för verksamheten.
Vissa av de föreslagna redaktionella ändringarna ställde sig vård- och omsorgsnämnden
bakom 2018-04-26 § 47. Förslaget återremitterades dock av kommunfullmäktige 201806-18 § 77. Ändringarna i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
behandlades då i samma ärende som ett förslag om ändringar i KFS 4.22 Avgifter inom
vård och omsorg (maxtaxa).
Återremissen av de båda styrdokumenten föranleddes av ett förslag till strykning i KFS
4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) gällande hyror och brukare inom LSS. Den
föreslagna strykningen som sådan har dock ingen koppling till innehållet i KFS 4.13
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
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Protokollsutdrag
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-29

2 (2)

Vård- och omsorgsförvaltningen avser mot bakgrund av kommunfullmäktiges återremiss
återkomma med ett nytt förslag avseende KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg
(maxtaxa).

Ärendets handlingar


Förslag till ändringar i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller/ekonom Marie Myrbeck.
Ann-Charlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V), Emma Bäck (L) och Lennart
Halvardsson (L) anmäler att de inte deltar i nämndens beslut.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens
verksamhet

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.13)
Förslag med ändringar markerade med överstrykning (borttaget) respektive understrykning (tillägg)
Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-29, § 82
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 168 (Mindre korrigering)

katrineholm.se

Styrdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

Ändrad av kommunfullmäktige:
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
2019-XX-XX, § XX

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01

Kategori


Författningssamling

2 (7)
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Avgifter inom vård och
omsorgsnämndens
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt SoL)
Restauranger i vårdboenden och servicehus

Avgift

Frukost i servicehusets restaurang

24 23 kronor/dag

Lunch vid dag- och områdescentraler samt
matdistribution

64 62 kronor/dag

Kvällsmåltid

32 31 kronor/dag

Dessert

6 kronor/dag

Matdistribution
Lunch utan tillbehör

59 kronor/dag

Månadsabonnemang matdistribution avser betalning
för 30 dagar

1 860 kronor/månad

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser
betalning för 30 dagar)

1 770 kronor/månad

Kvällsmåltid

32 31 kronor/dag

Dessert

6 kronor/dag

Vårdboende och gruppboende
Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende

3 536 3 450 kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse

115 kronor/dygn

Kvällsmåltid

31 kronor/dag

Dessert

5 kronor/dag

4 (7)
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Övrigt
Avgift för mat Måltider vid korttidsvistelse

118 115 kronor/dygn

Deltagande i Måltider vid dagverksamhet

77 75 kronor/dag

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet
enligt LSS och SoL)
Avgift
Daglig verksamhet

Resurscentrets självkostnad exkl.
personalkostnaden vid
resurscentret

Korttidsvistelse

35 34 kronor per måltid




Mellanmål eller frukost
Lunch

22 21 kronor Självkostnadspris (se
daglig verksamhet)

Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för
dementa)
Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50
kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20 kvadratmeter av
gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:

Hyra
≥ 32 kvm med trinett och sovalkov (238 stycken)

5 177 5 000 kronor/månad

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken) Finns på Furuliden,
Yngaregården och Almgården

5 177 5 000 kronor/månad

33 kvm utan trinett (27 stycken) Finns på Igelkotten

4 762 4 600 kronor/månad

24 kvm utan trinett (3 stycken) Finns på Almgården och
Yngaregården

4 214 4 070 kronor/månad

Enkelrum Lövåsens vårdboende

5 177 5 000 kronor/månad

Dubblett på boende

5 919 5 717 kronor/månad

Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall
avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §.

Avgift
Avgift för barn under 18 år

Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga vårdnadshavare
5 (7)
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Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst

Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga föräldrar,
faktura ställd till ungdom

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst
(aktivitetsersättning)

Avgift för hyra 0,5539 0,5 gånger
prisbasbeloppet så kallat
högkostnadsskydd. (Under
förutsättning att riksdagen fattar
beslut om höjt avgiftstak höjs
avgiften till 0,539 gånger
prisbasbeloppet).
Avgift för mat enligt
konsumentverkets beräkningar.

Övriga avgifter
Avgift
Ledsagarservice enligt SoL (sjuk- och behandlingsresor
undantagna)

20 kronor/tillfälle

Trygghetslarm utanför särskilt boende

275 kronor/månad

Förlust av larmklocka

750 kronor

Förlust av hela larmenheten

1 500 kronor

Hemtjänst hos enskild i eget ordinärt boende upp till 6 timmar
per månad

Enligt KFS 4.22
Avgifter inom vård och omsorg enligt
SOL. Årlig uppräkning sker. För
information om gällande taxa kontakta vård- och
omsorgsförvaltningen.

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Aktivitet

Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos patienter ej inskrivna i
hemsjukvården

Avgiften ska motsvara Landstingets
Region Sörmlands patientavgifter
inom primärvården - Besök hos
distriktssköterska på vårdcentral.

Hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter ej
inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara Landstingets
Region Sörmlands patientavgifter
inom primärvården – Besök på
vårdcentral. Sörmlands Regelverk Avgifter och priser

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i
särskilt boende

Avgiften ska motsvara Landstinget
Region Sörmlands Regelverk Avgifter och priser
6 (7)
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Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är
avgiftsfria.

Resor
Till och från daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL

Avgiften följer KFS 4.14
Färdtjänsttaxa, Månadskort för
arbetsresor Resor till
dagverksamhet. Månadskort för
personer med beslut om daglig
verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden på LSS-boende.
Landstinget Region Sörmland ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med
hemsjukvården och särskilt boende.
_______________________
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

1 (1)

KS/2019:297 043

Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa, att gälla från den 1
januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
som reviderades av kommunfullmäktige senast den 16 juni 2014.
Förvaltningens förslag till ändringar omfattar bland annat en höjning av milpriset vid
resor in i annan kommun. Höjningen motiveras av ökade kostnader samt att
harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-08-29, § 83
 KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-10-01

KS/2019:297 - 043

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa, att
gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
som reviderades av kommunfullmäktige senast den 16 juni 2014.
Förvaltningens förslag till ändringar omfattar bland annat en höjning av milpriset vid
resor in i annan kommun. Höjningen motiveras av ökade kostnader samt att
harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.

Ärendets handlingar



Vård- och omsorgsnämndens beslut § 83 2019-08-29
KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på gällande framtagen revidering.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Protokollsutdrag
Vård- och omsorgsnämnden

328

Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-29

1 (1)

Hnr VON 2019:979
§ 83

VON/2019:57 042

Förslag till ändring av färdtjänsttaxa KFS 4.14
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag,
att gälla från den 1 januari 2020.
De föreslagna ändringarna i KFS 4.14 redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2019.
Deltar inte i beslutet
Ann-Charlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V), Emma Bäck (L) och Lennart
Halvardsson (L) deltar inte i nämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
som reviderades av kommunfullmäktige senast den 16 juni 2014.
Förvaltningens förslag till ändringar omfattar bland annat en höjning av milpriset vid
resor in i annan kommun. Höjningen motiveras av ökade kostnader samt att
harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.

Ärendets handlingar


Förslag till ändringar i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller/ekonom Marie Myrbeck.
Ann-Charlotte Olsson (C), Göran Svenningsson (V), Emma Bäck (L) och Lennart
Halvardsson (L) anmäler att de inte deltar i nämndens beslut.

_______________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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Färdtjänsttaxa
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.14)
Förslag med ändringar markerade med överstrykning (borttaget) respektive understrykning (tillägg)
Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-29, § 83
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 169

katrineholm.se

Styrdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, § 21
Ändring av kommunfullmäktige:
2014-06-16, § 76

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01

Kategori


Författningssamling
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Färdtjänsttaxa
Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och specialfordon
Avgifterna är zonindelade. Zonerna är beräknade på ungefärligt avstånd i systemet, vilket
innebär att avståndsmätningen mellan två adresser ej inte alltid är exakta.

Zon

Egenavgift/enkelresa

1 mindre än 6 km

46 kronor

2 ca 6 km - 11 km

56 kronor

3 ca 11 km – kommungränsen

66 kronor

Vid resa över 30 km tillkommer 20 30 kr per påbörjad mil om resan går in i annan kommun.
Denna avgift uttas efter tre mils resa.
Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med kostnadsfritt
vid resa med taxi och specialfordon.
Medresenär betalar enligt gällande egenavgift.

Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning
Färdtjänstberättigad Personer med funktionsnedsättning och som inte på annat sätt kan ta sig
till arbete äger rätt att köpa månadskort för arbetsresor mellan bostad och arbetsplats/daglig
verksamhet respektive för studieresor mellan bostad och gymnasieskolan. För resenär med
sådant månadskort uttages ingen egenavgift för resan.

Kostnad
Månadskort

Enligt länstrafikens gällande taza

Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering
Färdtjänstberättigad Personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning och
som inte på annat sätt kan ta sig till verksamheten äger rätt att köpa månadskort för resor
mellan bostad och till dagverksamhet/dagrehabilitering.

Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering
Färdtjänstberättigad Personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning och
som inte på annat sätt kan ta sig till verksamheten äger rätt att köpa månadskort för resor
mellan bostad och till dagverksamhet/dagrehabilitering

Avgift
Resor dagverksamhet/dagrehabilitering

400 kronor per månad eller 100 kronor
per vecka vid kortvariga behov

________________________
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KS/2019:295 043

Revidering av hyror och avgifter för kommunens
lokaler och fritidsanläggningar 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till Hyror och avgifter för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom service- och tekniknämnden.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2020-2022 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I förslaget föreslås generella prishöjningar
men även borttagande och tillägg av avgifter enligt nedan:
Utgår:
 Engångsinträde i simhallen för familj
Tillägg:
 Avgift för rugbyplan vid Djulö Idrottsplats
 Vinterförvaring för båt
 Hyra av hörsal/aula
 Vaktmästartjänst med maskin plus moms
 Lotteritillstånd

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-19
Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 59
Förslag- Hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Anneli Hedberg (S) och
Johan Söderberg (S).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-09-19

KS/2019:295 - 043

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Revidering av hyror och avgifter för kommunens
lokaler och fritidsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
1.

2.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisat förslag till
Hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom serviceoch tekniknämnden.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2020-2022 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I förslaget föreslås generella prishöjningar
men även borttagande och tillägg av avgifter enligt nedan:
Utgår:
 Engångsinträde i simhallen för familj
Tillägg:
 Avgift för rugbyplan vid Djulö Idrottsplats
 Vinterförvaring för båt
 Hyra av hörsal/aula
 Vaktmästartjänst med maskin plus moms
 Lotteritillstånd

Ärendets handlingar



Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29 §59
Förslag- Hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akt

LIX: 53
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden

§ 59
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-29

1 (2)

STN/2019:61 042

Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022
Service- och tekniknämndens beslut

1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den
investeringsplan samt svar på beredningsuppdrag rörande handlingsplan för
jämställdhet och jämförelser för 2020 som finns i upprättat förslag till Underlag för
övergripande plan med budget för planperioden 2020-2022.
2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för 2020.
3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta
beredningsprocessen.
Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 redovisas som bilaga till
protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 8/2019.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande
plan med budget för planperioden 2020-2022 enligt gällande direktiv och anvisningar.
Fackliga förhandlingar har att ägt rum.
Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller ett antal förändringar
jämfört med 2019 års hyreslista.
En generell prishöjning föreslås. Ingen generell prishöjning har skett för lokala
föreningar sedan juni 2012, däremot har externa taxor justerats under den perioden för
att kunna bibehålla en lägre taxa för lokala föreningar. Omvärldsbevakning genomförd
för att se att priserna ligger i linje i förhållande till en kommun av motsvarande storlek.
Simhallen:
Engångsinträde i simhall för familj utgår, men 6-månderskort och årskort kvarstår. Priset
för simskola höjs då Katrineholm enligt omvärldsbevakning erbjuder fler
utbildningstillfällen/kurs. I Katrineholm finns ingen tidsbegränsning på entrébiljetten,
vilket förekommer i andra simhallar.
Djulö Idrottsplats:
Ny rad i prislistan.
Hyror exkl moms:
Ny rad i prislistan, vinterförvaring av båt.
Hörsal/Aula
Uppdatering av priser för ljud och ljus då lokalerna försetts med ny teknik och nya
rutiner.
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Övrigt
Ny rad i prislistan, vaktmästartjänst med maskin
Ny rad i prislistan, lotteritillstånd

Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-08-11
Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2020-2022
Investeringsspecifikationer för 2020
Hyror och avgifter 2020

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Anders
Gölevik (C), Leif Hanberg (S), Claudia Grathwohl (C), Milos Smitran (M), Roger Karlsson
(MP) samt avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström, ekonom Ulrica
Rytterström.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Service- och tekniknämnden 2019-08-29, 59
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 170
Utkast på;Hyror och avgifter, svart text priset kvarstår, svart understyken text nytt förslag, svart understryken fet text
nya objekt

Hyror och avgifter
Duveholmshallen
Sporthallar

Lokala föreningar
Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

Duveholmshallen A,B,C,DE

60/65

125/135

125/135

300/330

330/360

600/660

Träningslokaler

60/65

125/135

100/110

200/220

220/240

330/360

Omklädningsrum, utan hall

60/65

125/135

60/65

60/65

65/70

65/70

Avgifter (kr/tim/lokal)

Teorisal
Vaktm (utöver ord.) +moms

Tävling/a Förbund o

60/65

60/65

60/65

60/65

65/70

65/70

480/500

480/500

480/500

480/500

480/500

480/500

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

Gymnastik- och tennishall

Lokala föreningar
Tävling/a Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

Avgifter (kr/tim)

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

Gymnastikhallen

60/65

125/135

125/135

300/330

330/360

700/770

Tennisbana inne/ute

60/65

125/135

125/135

125/135

125/135

125/135

Tennisbana inne/ute säsong

60/65

90/100

90/100

90/100

90/100

90/100

Lokala föreningar

Simhallen

Tävling/a Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

Per bana

20/25

40/45

75/80

100/110

120/130

220/240

Undervisningsbassäng

65/70

Avgifter (kr/tim)

125/135

440/480
2200/2400

Hyra av hela simhallen
Hoppbassäng
Vaktm (utöver ord.) +moms

60/65

120/130

120/130

300/330

330/360

440/480

480/500

480/500

480/500

480/500

480/500

480/500

Familj

Entré simhallen
Ungdom
Avgifter kr

Barn 0-7år

med max

8-17

år

Vuxen

3 barn

Lägerpris

120

40

15/20

40/50

60/75

Rabattkort 10 bad

100/150

300/400

450/600

Halvårskort

200/250

500/600

800/1000

Årskort

300/350

900/1000

1300/1500

100/150

100/150

200/250

200/250

Per person

Familjekort 6 månader
1800/2000

Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom
Familjekort 1 år

2900/3100

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

1 av 4
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1000/1150

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

560/700

560/700

Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan
Sporthallar
Avgifter (kr/tim)
(Storlek Handbollsplan)

Lokala föreningar
Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

60/65

125/135

125/135

200/220

220/240

300/330

Lokala föreningar

Gymnastikhallar
Avgifter (kr/tim)
Gymnastikhall

Tävling/a Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

60/65

120/135

100/110

180/200

220/240

250/275

Lokala föreningar

Mindre lokaler
Avgifter (kr/tim)

Tävling/a Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

Tävling/a Förbund o
rr

läger

Övriga

Enskilda Lokaler

60/65

90/100

100/110

Badminton/bana strötid

60/65

90/100

100/110

BackavallenLokala föreningar

Isbanor

Tävling/a Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

Ishallen

60/65

125/135

400/440

700/770

760/835

1300/1400

Teorisal (ej i samband med istid)

60/65

60/65

60/65

60/65

65/70

65/70

Bandyplan

60/65

125/135

400/440

700/770

760/835

1300/1400

60/65

125/135

270/300

400/440

440/480

700/770

480/500

480/500

480/500

480/500

480/500

480/500

Avgifter (kr/tim)

Uterink
Vaktm (utöver ord.) +moms

Gräsplaner/idrottsplatser

Lokala föreningar
Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

A-plan

60/65

125/135

400/440

700/770

760/835

1300/1400

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor

60/65

125/135

400/300

700/770

760/835

1050/1150

Övriga gräsplaner

60/65

125/135

270/300

400/440

440/480

700/770

Konstgräs

60/65

125/135

400/440

700/770

760/835

1300/1400

480/500

480/500

480/500

Avgifter (kr/tim)

Konstgräs halvplan
Vaktm (utöver ord.) +moms

60/65
480/500

Djulö Idrottsplats
Avgifter (kr/tim)
Rugbyplan

Tävling/a Förbund o

200/220
480/500

480/500

Lokala föreningar
Tävling/a Förbund o

Ungdom

Ungdom

Senior

träning

tävling/arr

träning

rr

läger

Övriga

65

135

200

330

480

770

Kansli och förrådshyra
Avgift/år

m²

Kansli

660/750

Förråd

150/200
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Hyror exkl moms

Avgifter

Lokala föreningar

per dag

per säsong

Båtplats vid öppen brygga

580/620

Båtplats vid låst brygga

760/800

Vinterförvaring

per kväll Transport
och
utanför

(8-16)

helgdag

centum

Övriga

3500

5000

580kr/h

Offert

800

Scensläp
Stadsparken scen
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen

per
vardag

Gratis
1600/1760

Bord (styckpris)

40

Stolar (styckpris)

8

Garderobsektion inkl galgar

80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter
Kupolen (endast helger)

Dygn
3000

Ev.avgift för larm tillkommer

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

Stora arrangemang (max 3000pers)
480/500

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter
Valla Medborgarhus
Lyan

Dygn
900/1000
725/800

Glindran

500

Glindran lilla salen

200

Matsalar

Per timme
Ev.avgift för larm tillkommer
100/110

Lokala föreningar
Ungdom

Senior

Centralt

60/65

125/135

Landsbygd

60/65

125/135

Kr/timma

Dygn

Avgifter (kr/tim)

Övriga
200/220

Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter
Slöjdsal textil/trä

80/90

Hemkunskap

80/90

Övernattning /sal
Skolsal dagtid

880

Brandmyndighetens regler gäller

50/65

Hörsal/Aula
Ljud och
Lokal förening

Övriga

Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)

100/110

125/135

Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)

300/330

300/330

Tallås Aulan (578 pers)

300/330

400/440

Avgifter (kr/tim)

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

Ljus
500/tillfäll
e 500/tim

435/475/tillfälle 480/520/tillfälle
70/75tillfälle

75/80tillfälle

480/500

480/500

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan
Övrigt
Avgifter (kr/tim)
Icke avbokad träningstid

Lokal förening

Övriga

500

500
3 av 4
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Vaktmästar tjänst med maskin* +moms
Vaktm (utöver ord.) +moms

720

offert

480/500

480/500

1,5

1,5

3

3

*snöröjning, gräsklippning, gödning osv.

Avgifter (kr/st)
Kopiering, svartvit
Kopiering, färg
Lotteritillstånd

300
Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se
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Sida

2019-10-30
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KS/2019:324 043

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens taxa för verksamheten enligt miljöbalken behöver revideras.
Lagstiftning och tillsynsbehov inom olika områden har förändrats. Verksamhetsutövare
och intresseorganisationer har påtalat önskemål om en enklare taxemodell med en
större grad av efterhandsdebitering. En översyn av timavgiften är behövlig eftersom
nuvarande taxa indexuppräknas enligt konsumentprisindex vilket inte är fullt jämförbart
med kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny modell för taxa inom
miljöbalkens område, "Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område". Modellen har
utgjort grunden för det reviderade förslag till taxa som miljöavdelningen arbetat fram,
men med lokala anpassningar.
Tidigare taxemodells riskklassnings- och erfarenhetsmodul är borttagen.

Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-09-17, § 97
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Bilaga 1 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet
Bilaga 2 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V),
Victoria Barrsäter (C) samt förvaltningschefen Stefan Jansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Datum

Vår beteckning

2019-10-01

KS/2019:324 - 043

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Taxa för bygg- och miljönämnends verksamhet enligt
miljöbalken
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till taxa för
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla från 1 januari
2020.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens taxa för verksamheten enligt miljöbalken behöver revideras.
Lagstiftning och tillsynsbehov inom olika områden har förändrats. Verksamhetsutövare
och intresseorganisationer har påtalat önskemål om en enklare taxemodell med en
större grad av efterhandsdebitering. En översyn av timavgiften är behövlig eftersom
nuvarande taxa indexuppräknas enligt konsumentprisindex vilket inte är fullt jämförbart
med kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny modell för taxa inom
miljöbalkens område, "Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område". Modellen har
utgjort grunden för det reviderade förslag till taxa som miljöavdelningen arbetat fram,
men med lokala anpassningar.
Tidigare taxemodells riskklassnings- och erfarenhetsmodul är borttagen.

Ärendets handlingar





Bygg- och miljönämndens beslut § 97 2019-09-17
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Bilaga 1 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet
Bilaga 2 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på gällande framtagen taxa.
Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

343

1 (2)

PROTOKOLL
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Bygg- och miljönämnden

2019-09-18
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BMN §97

ALLM.2019.57

Revidering av bygg- och miljönämndens taxa för
nämndens verksamhet enligt miljöbalken
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat
förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla
från 1 januari 2020.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson (C) och
Christer Johansson (M).

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämndens taxa för verksamheten enligt miljöbalken behöver revideras.
Lagstiftning och tillsynsbehov inom olika områden har förändrats. Verksamhetsutövare
och intresseorganisationer har påtalat önskemål om en enklare taxemodell med en
större grad av efterhandsdebitering. En översyn av timavgiften är behövlig eftersom
nuvarande taxa indexuppräknas enligt konsumentprisindex vilket inte är fullt jämförbart
med kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny modell för taxa inom
miljöbalkens område, "Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område". Modellen har
utgjort grunden för det reviderade förslag till taxa som miljöavdelningen arbetat fram,
men med lokala anpassningar.
Tidigare taxemodells riskklassnings- och erfarenhetsmodul är borttagen.
Förslaget till reviderad taxa består av tre delar, taxebestämmelser, bilaga 1 med avgifter
för handläggning av prövning, anmälan och tillsyn av verksamhet som saknar
prövningsnivå i miljöprövningsförordningen, samt bilaga 2 med avgifter för
verksamheter med fastställd prövningsnivå i miljöprövningsförordningen och
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Taxebestämmelser

De nya taxebestämmelserna är uppdaterade bland annat gällande rätt att ta ut avgifter,
och med nya bestämmelser om taxetillägg för så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV). IUV inom kapitel 2 i miljöprövningsförordningen får ett generellt tillägg på 9 timmar
utöver avgiften i bilaga 2, övriga IUV får ett generellt tillägg på 20 timmar. Tillägget tas ut
från och med året efter att sk BAT-slutsatser för verksamheten offentliggjorts.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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25%-tillägget är omformulerat så att enbart verksamheter med prövningskoder inom
minst tre olika verksamhetsgrupper får ett tillägg på 25% på den högsta koden. Tidigare
gjordes ett tillägg på 25% på samtliga koder utöver den första.
Den nya timavgiften fr o m 2020 föreslås vara 1010 kr.

Taxebilaga 1

Bilagan har gjorts mer lättläst. Den är uppdaterad enligt ny lagstiftning, bland annat
gällande bekämpningsmedel och f-gaser. Justeringar är gjorda för handläggningstid
utifrån förvaltningens erfarenhet av faktisk tidsåtgång. Fler punkter än tidigare har
timavgift beroende av att det är sällan förekommande ärenden eller med sinsemellan
mycket olika handläggningstid.

Taxebilaga 2

SKL:s förslag till ny taxebilaga 2 är anpassad efter statens taxa för tillsyn (bilagan till
Förordning om avgifter för prövning och tillsyn) i syfte att uppnå en större liikvärdighet
mellan statlig och kommunal tillsyn. Förvaltningens förslag följer i huvudsak SKL:s förslag
för tillståndspliktig verksamhet (prövningskod A och B) . Vissa branscher får något höjda
avgifter och andra sänkta, kopplat till tillsynsbehovet för branschen. I och med att riskoch erfarenhetsmodulen tagits bort är bilagan mer lättläst.
Samtliga verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, sk Uverksamheter föreslås få timavgift, vilket innebär att avgift debiteras först efter att tillsyn
genomförts. Tillsynsfrekvensen varierar mycket inom U, från vartannat år till sporadisk.
Även enstaka anmälningspliktiga verksamheter (husbehovstäkter, viss sortering och
krossning) har klassats med timavgift beroende på sporadiskt tillsynsbehov.
All anmälningspliktig hygienisk verksamhet får fast årlig avgift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Taxebestämmelser

Beslutsmottagare
KOMMUNSTYRELSEN

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet
enligt miljöbalken (SFS
1998:808) m.m.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar
inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor, avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller
undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas,
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av bygg- och
miljönämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast
avgift).
2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i
taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 1010 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller
i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut. Avgift tas ut för varje nedlagd
halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger
en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller
som utförs vardagar mellan 2018-05-30 3 (6) 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en
1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timavgiften. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid
ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan
som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om
områdesskydd.
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15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att
tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med
beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att
tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C)
enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt
vad som framgår av taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om
1) 9 timmar för industriutsläppsverksamheter i 2 kapitlet miljöprövningsförordningen och
2) 20 timmar för industriutsläppsverksamheter enligt kap 3-32 miljöprövningsförordningen.
Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90
timmar eller mer i taxebilaga 2. Tilläggsavgiften tas ut från och med året efter att slutsatser om
bästa tillgängliga teknik har offentliggjorts för verksamheten i enlighet med 2 kap 1 §
industriutsläppsförordningen.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning
besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda
tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är
föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud
eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som
timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens
utförande.
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Avgift för regelbunden tillsyn
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera
olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara
timmarna från koden med det högst angivna timantalet med ett tillägg om 25 procent.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från
och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats
eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt
anges i taxebilaga 1.
28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall
sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart, även om det överklagas.
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.
6 (7)
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Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och
dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1,
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.
MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår
i den årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN)
Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för naturoch kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
SMÅ AVLOPP
Prövning

Timavgift
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Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för
ett hushåll

7h

3. Inrättande av avloppsanordning utan wc där tillstånd erfordras enligt
vad kommunen föreskrivit enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6h

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle

7 h + 2 h för varje
anordning utöver
den första

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4h

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25
personekvivalenter

9h

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200
personekvivalenter

16 h

8. Prövning av ansökan om inrättande av vattentoalett med sluten tank och 7 h
handläggning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning
utan vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd vid samma tillfälle
9. Ändring av tillstånd, exempelvis förnya tillstånd eller ändring av nytt
tillstånd på grund av byte till likvärdig teknik

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5h

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

3. Inrättande av avloppsanordning utan wc enligt 13§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för dagvatten eller
annat vatten än bad-, disk- och tvättvatten från hushåll

Timavgift

Tillsyn
Inventering av små avlopp, per anläggning

3h

Tillsyn av avloppsanordning, < 200 pe.

Timavgift

VÄRMEPUMPAR
Prövning
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Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump

3h

2. Övriga anläggningar

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump

2h

2. Övriga anläggningar

Timavgift

ÖVRIGT
Anmälan
1. Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10§
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

2. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10§
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

3h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3h

3. Orm som ej avses i 4

2h
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4. Giftig orm

4h

Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan 2 h
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, per spridningstillfälle
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, per anmälan

2h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner

4h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur

2h

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor

4h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever

6h

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

4h

Skola med högst 100 elever

2h

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Där Katrineholm är värdkommunen

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2

Där Katrineholm är gästkommunen

Timavgift vid
inspektion med
sådana
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anmärkningar att
värdkommunen
behöver
informeras eller
uppföljande
inspektion
behöver
genomföras
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 Timavgift
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavgift

Provtagning
Avgift för provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet till allmänheten eller annars utnyttjas av många. Utöver
provtagningskostnad nedan tas ersättning ut för att täcka kostnader för
analyser, transporter och frakt. För anmälningspliktiga anläggningar tas
även ut årlig avgift enligt taxebilaga 2.
1. Strandbad

1 h/provtagningstillfälle

2. Badanläggningar

1 h/provtagningstillfälle

3. Enstaka bassänger

1 h/provtagningstillfälle

ÖVRIGT
Övrig prövning av ansökan om dispens eller undantag från förordningar
eller föreskrifter enligt 9 kap miljöbalken

Timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift
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VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
BEKÄMPNINGSMEDEL
Prövning
Ansökan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 40 § Timavgift
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområde enligt 6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängseller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till
slåtter eller bete enligt 2 kap 37 och 39 §§ Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och
underrättelse enligt 4 kap 1-4§§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 41 § Timavgift
Förordning (2014:25) om bekämpningsmedel

Tillsyn
Med anledning av underrättelse enligt 9 kap 1 eller 3 §§ Naturvårsverkets
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel

Timavgift

Med anledning av underrättelse enligt 4 kap 2§ Naturvårsverkets
föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Timavgift

Övrig tillsyn av bekämpningsmedel som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Information
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Handläggning av information enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, om att installera anordning
enligt 1 kap. 1 §
1. Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i
mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och
slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.

2h

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom
vattenskyddsområde.

3h

Tillsyn
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER OCH OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering enligt 14 §
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

1h

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 1 h
15 förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Timavgift

Återkommande övrigt tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt
15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Timavgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen Timavgift
enligt förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009.

ÖVRIGT
Tillsyn
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikalier i
varor och kosmetiska produkter.

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Prövning
Ansökan om dispens från en fastighetsinnehavare för att på fastigheten
själv återvinna eller bortskaffa sådant avfall som kommunen ansvarar för

2h
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bortskaffandet av enligt 15 kap 25 § p1 miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering
Uppehåll i hämtning

0h

Gemensam behållare

0,5 h

Utsträckt hämtningsintervall av slam eller fosforfilter

0,5 h

Total befrielse

2h

Eget omhändertagande av latrin eller annat toalettavfall

2h

Prövning av övriga ansökningar

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)

0h

Handläggning av övriga anmälningar

Timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd
enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

ÖVRIG VERKSAMHET
Vattenprovtagning, bullermätning eller liknande på uppdrag av enskild eller Timavgift med
verksamhetsutövare (ev analys- och reskostnader tillkommer)
tillägg av moms
Föreläsning inklusive restid och förberedelsetid

Timavgift med
tillägg av moms
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Förslag Katrineholm 2019

Taxebilaga 2, Tillsynstid för miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
PN= Prövningsnivå
FMH=Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum
Tillsynstim
VK/ KK
PN Beskrivning
i MPF
mar
JORDBRUK
2 kap 1 §

1.10-i

9

B

2 kap 2 §

1.11

9

B

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30
kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur,
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders
ålder och avelshannar.
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Lagrum
Tillsynstim
VK/ KK
PN Beskrivning
i MPF
mar
2 kap 3 §

1.20

C
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Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till
tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor
eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders
ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller
äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller
13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet
djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

6
4
T

U

-

1.2002

T

U

2 kap 4 §

1.30

6

C

-

1.3001

T

U

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 5000 kvadratmeter.

-

1.3002

T

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men
högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men
högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under
året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
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större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-

1.3003

T

U

Anläggning för torkning av gödsel.

-

1.3004

T

U

Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.

-

1.3006

T

U

Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.

3 kap 1 §

5.10

9

B

3 kap 2 §

5.20

4

C

-

5.2001

T

U

4 kap 1 §

10.10

9

B

-

10.1001

T

U

4 kap 2 §

10.11

18
18
9
9
6
6

4 kap 3 §

10.11-1
10.11-2
10.11-3
10.11-4
10.11-5
10.11-6
10.20

10.20-1
10.20-2
10.20-3

9
18
18

10.20-4

9

B

B

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA,
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150
hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.
- om tillståndet gäller mer än 200 000 ton/år.
- om tillståndet gäller mer än 50 000 men högst 200 000 ton/år.
- om tillståndet gäller mer än 10 000 men högst 50 000 ton/år.
- om tillståndet gäller mer än 5 000 men högst 10 000 ton/år.
- om tillståndet gäller mer än 1 000 med högst 5 000 ton/år.
- För annan täkt som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
- Gäller för täkt av torv
- För täkt av mer än 200 000 ton/år annat än torv.
- För täkt av mer än 50 000 men högst 200 000 ton/år annat än
torv.
- För täkt av mer än 10 000 men högst 50 000 ton/år annat än
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10.20-5

9

-

10.20-6
10.20-7
10.2001

6
6
T

U

-

10.2002

T

U

4 kap 4 §

10.30

T

C

-

10.3001

T

U

4 kap 5 §

10.40

T

C

10.4001

T

U

4 kap 6 §

10.50

T

C

-

10.5001

T

U

4 kap 7 §

10.60

6

C

-

10.6001

T

U

4 kap 8 §

11.10

30

A

4 kap 9 §

11.20

13

B

4 kap 10
§

11.30

9

C

4 kap 11
§

13.10

A

363

torv.
- För täkt av mer än 5 000 men högst 10 000 ton/år annat än
torv.
- För täkt av mer än 1 000 men högst 5 000 ton/år annat än torv.
- För annan täkt som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av
block ur bruten sten.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånaders-period.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på
samma plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton
torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv
per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra land- och
vattenområden än de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral
eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller
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anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

4 kap 12
§

4 kap 13
§
4 kap 14
§

13.10-1
13.10-2

90
90

13.10-3

64

13.10-4
13.10-5
13.20-i

227
184

13.20-i1
13.20-i2
13.30

90
184
90

13.40

13.40-1
13.40-2
13.40-3
13.40-4
4 kap 15
§

4 kap 16
§

A

B
A

90
64
227
184

13.50

B

13.50-1
13.50-2

227
64

13.60

64

B

- om utvinningen avser järnmalm.
- om utvinningen avser kol inom de områden som anges i 4 kap.
5 § miljöbalken.
- om utvinningen avser kol i andra områden än de som anges i
4 kap. 5 § miljöbalken.
- om utvinningen avser uran- eller toriummalm.
- för annan utvinning som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm,
inbegripet sulfidmalm.
- om verksamheten avser järnmalm.
- om verksamheten avser annat än järnmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för
provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15 §.
- om verksamheten avser järnmalm.
- om verksamheten avser kol.
- om verksamheten avser uran- eller toriummalm.
- om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §, men
inte omfattas av 1 – 3.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
- om verksamheten avser uran- eller toriummalm.
- om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §, men
inte omfattas av 1.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri

4 kap 17
§

13.70

T

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

15.10-i

B

5 kap 2 §

15.10-i1
15.10-i2
15.20

90
30
30

B

5 kap 3 §

15.30

6

C

-

15.3001

T

U

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än
50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår.
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men
högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
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5 kap 4 §

5 kap 5 §

5 kap 6 §

15.40-i

B

15.40-i1

90

15.40-i2
15.40-i3

30
64

15.45

B

15.45-1

90

15.45-2
15.45-3

30
64

15.50

C

15.50-1

16

15.50-2

8

-

15.5001

T

5 kap 7 §

15.80

-

U

C

15.80-1

8

15.80-2

4

15.8001

T

U

365

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
- om verksamheten avser bearbetning av animaliska
biprodukter.
- om verksamheten avser rökning.
- om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 § men inte
omfattas av 1 eller 2.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
- om verksamheten avser bearbetning av animaliska
biprodukter.
- om verksamheten avser rökning.
- om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 § men inte
omfattas av 1 eller 2.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500
ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50
ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
högst 50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750
ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per
kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 8 §

15.90-i

B

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än
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a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i
rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering.

5 kap 9 §

15.90-i1

64

15.90-i2
15.90-i3

30
64

15.90-i4

30

15.95

B

- om verksamheten avser anläggning för tillverkning av
stärkelse, stärkelsederivat eller socker.
- om verksamheten avser rostning av kaffe.
- om verksamheten avser anläggning för framställning av
livsmedel med beredning och behandling med en produktion av
mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2.
- om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 §, men inte
omfattas av 1 – 3.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller
endast innebär paketering.
- om verksamheten avser anläggning för tillverkning av
stärkelse, stärkelsederivat eller socker.
- om verksamheten avser rostning av kaffe.
- om verksamheten avser anläggning för framställning av
livsmedel med beredning och behandling med en produktion av
mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2.
- om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 §, men inte
omfattas av 1 – 3.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller
endast innebär paketering.

15.95-1

64

15.95-2
15.95-3

30
64

15.95-4

30

5 kap 10
§

15.101

9

C

-

15.10101

T

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av
högst 2 000 ton produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker,
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.

5 kap 11
§

15.125

C

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
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enligt 8 § eller endast innebär paketering.

-

15.125-1
15.125-2
15.12501

-

15.12502

5 kap 12
§

15.131-i

5 kap 13
§

5 kap 14
§

-

20
8
T

T

U

U

B

15.131-i1

64

15.131-i2
15.141

30

15.141-1

64

15.141-2
15.151

30
16

C

15.15101

T

U

B

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än
75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250
multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast
paketering.
- om verksamheten avser en produktion av mer än 10 000
ton/år.
- om verksamheten avser en produktion av högst 10 000 ton/år.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
mer än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
- om verksamheten avser en produktion av mer än 10 000
ton/år.
- om verksamheten avser en produktion av högst 10 000 ton/år.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
högst 400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
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5 kap 15
§

15.170-i

5 kap 16
§

15.180

-

30

B

C

15.180-1
15.180-2
15.180-3

20
16
8

15.18001

T

U
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Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per
dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per
kalenderår men högst 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 17
§

15.185-i

52

B

5 kap 18
§

15.190

28

B

5 kap 19
§

15.200

8

C

-

15.20001

T

U

5 kap 20
§

15.210

30

B

Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter med en produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras
på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras
på enbart vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter med en produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om
produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5
000 ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller
om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om
produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror.
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer
än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst
10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5
000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck
genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig
produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10
ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller
tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000
ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt,
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000
ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Jäst
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Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per
kalenderår eller för framställning av startkulturer av
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio
kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000
ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölk eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

U

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av
högst 500 ton produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast
innebär paketering.

B

Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion
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av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i
rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller
endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion
av högst 5 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering.

5 kap 33
§

6 kap 1 §

15.370-i

17.10-i

17.10-i1
17.10-i2
6 kap 2 §

24

B

80
72

17.20

17.20-1

B

B

40

Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än
75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250
multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton
textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller
textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst
3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än
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2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst
2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton
textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst
1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial
per kalenderår.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning
av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning
av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per
dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av
mer än 100 ton hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton
hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 1 §

20.05-i

24

B

8 kap 2 §

20.10

16

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
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Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter
per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller
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liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller
liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per
dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor eller spånskivor.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån.
-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.

B

20.70-1

20.80

B

374

C

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter
på land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i
vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter
med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i
vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub),
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub)
i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
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- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på
land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i
vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men
högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs
med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs
med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa
av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per
kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per
kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per
kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per
kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller
mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton
per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp
eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
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10 kap 1
§

22.10

20

C

10 kap 2
§
10 kap 3
§

22.20

8

C

22.30

30

B

10 kap 4
§

22.40

C

22.40-1

4

22.40-2

9

22.40-3

6

-

22.4001

T

U

-

22.4002

T

U

11 kap 1
§

23.05

11 kap 2
§
11 kap 3
§
11 kap 4
§
11 kap 5
§
11 kap 6
§
11 kap 7
§

A

376

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 5
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller
vätskeform.

23.05-1
23.05-2
23.05-3
23.05-4
23.10-i

137
64
30
13
90

A

Anläggning med total installerad effekt om mer än 200 MW
Mer än 100MW men högst 200MW installerad effekt
Mer än 10 MW men högst 100 MW installerad effekt
Högst 10MW installerad effekt
Anläggning för tillverkning av koks.

23.11-i

90

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.

23.12-i

184

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

23.13

90

A

23.20

19

B

23.30-i

306

A

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig
enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.
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11 kap 8
§

23.-40

90

A

11 kap 9
§

23.50

90

A

377

Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat
kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap 1
§

24.01-i

137

A

12 kap 2
§

24.02-i

90

B

12 kap 3
§

24.03-i

137

A

12 kap 4
§

24.04-i

137

B

12 kap 5
§

24.05-i

137

A

12 kap 6
§

24.06-i

90

B

12 kap 7
§

24.07-i

137

A

12 kap 8
§

24.08-i

90

B

12 kap 9
§

24.09-i

137

A

12 kap 10
§

24.10-i

90

B

12 kap 11
§

24.11-i

137

A

12 kap 12
§

24.12-i

90

B

12 kap 13
§

24.13-i

137

A

12 kap 14
§

24.14-i

90

B

12 kap 15
§

24.15-i

137

A

12 kap 16

24.16-i

90

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
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§
12 kap 17
§

24.17-i

137

A

12 kap 18
§

24.18-i

90

B

12 kap 19
§

24.19-i

137

A

12 kap 20
§

24.20-i

90

B

12 kap 21
§

24.21-i

137

A

12 kap 22
§

24.22-i

90

B

12 kap 23
§

24.23-i

227

A

12 kap 24
§
12 kap 25
§
12 kap 26
§
12 kap 27
§

24.24-i

90

B

24.25-i

137

A

24.26-i

90

B

24.27-i

137

A

12 kap 28
§
12 kap 29
§

24.28-i

90

B

24.29-i

137

A

12 kap 30
§
12 kap 31
§

24.30-i

90

B

24.31-i

137

A

12 kap 32
§

24.32-i

90

B

12 kap 33
§

24.33-i

184

A

12 kap 34
§

24.34-i

90

B
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industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller
tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller
tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor,
kväve eller kalium
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla
eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller
kalium
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12 kap 35
§

24.35-i

184

A

12 kap 36
§

24.36-i

90

B

12 kap 37
§

24.37

137

B

12 kap 38
§

24.38-i

137

A

12 kap 39
§

24.39-i

90

B

12 kap 40
§

24.40

9

C

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4
24.41

11
8
6
3
16

C

12 kap 41
§

12 kap 42
§

24.42-i

137

A

12 kap 43
§

24.43-i

90

B

12 kap 44
§

24.44

12 kap 45
§

24.45
24.45-1
24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

16

C

B
30
64
30
30
13

379

Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel
eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller
biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska
organismer för bekämpningsändamål
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
Mer än 100 ton kalenderår.
Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk
produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
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b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på
huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande
på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000
ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

12 kap 46
§

24.46

C

24.46-1

20

24.46-2
24.46-3

16
9

24.46-4

8

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska
produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom
destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
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kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-

24.4601

T

U

-

24.4602

T

U

-

24.4603

T

U

12 kap 47
§

24.47

16

C

-

24.4701

T

U

13 kap 1
§

25.10

25.10-1
25.10-2
13 kap 2
§

B

64
30

25.11

C

25.11-1

24

25.11-2

16

25.11-3

9

25.11-4

6

-

25.1101

T

13 kap 3

25.20

U

B

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetikeller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik
eller hygienprodukter per kalenderår
GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
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produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår.
25.20-1
25.20-2
25.30

30
13
9

C

-

25.3001

T

U

13 kap 5
§
13 kap 6
§

25.40

30

B

13 kap 4
§

382

25.50

C

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

12
6
4
20

25.50-5

12

25.50-6

8

25.50-7

6

25.50-8

4

-

25.5001

T

U

-

25.5002

T

U

- Produktion av mer än 100 ton per år
- Produktion av högst 100 ton per år.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 1
§

26.05-i

64

B

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
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26.20
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26.20-1

64

26.20-2

30

26.20-3

13

26.20-4

64

26.20-5

30

26.20-6

13

14 kap 4
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26.30

8

C

-

26.3001

T
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14 kap 5
§

26.40

16

C

14 kap 6
§

26.50-i

30

B

Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av
mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer
än 5 000 ton per kalenderår.
-Med smältning av mer än 10 000 ton mineraler per år
-Med smältning av mer än 5000 men högst 10 000 ton mineraler
per år.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av blyoch arsenikföreningar förbrukas per kalenderår
- Mer än 3 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3000 ton andra glasråvaror (än
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per
kalenderår
- Högst 1 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av blyeller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods
eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750
ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
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26.51

30

B

-

26.5101

T
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26.60
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C

-

26.6001

T

U

14 kap 9
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26.70-i

184

A

14 kap 10
§

26.80

184

B

14 kap 11
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14 kap 12
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26.90-i

30

B

26.100

16

C

-

26.10001

T

U

14 kap 13
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26.110

9

C

-

26.11001

T

U

14 kap 14 26.120
§
26.12001

20

C

T

U

14 kap 15
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26.130-i

64

B

26.140

64

B

14 kap 17
§

26.150

26.150-1
26.150-2

C

16
12

384

Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125
000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12
500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn
eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för
en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade
produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer
än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
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A
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A
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27.26-i
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A
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A

A
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40

27.27-i3

24
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Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), med eller utan utrustning för
kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per
timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton
per kalenderår.
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per
kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning.
Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion),
eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 3 §.
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än
175 200 ton råstål per kalenderår..
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20
megawatt.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att
anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst
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B
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9
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9
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1 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än
10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000
m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100
m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3
process- eller sköljvatten.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller
gjutsand används.
-Högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller
gjutsand används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte formeller gjutsand används.
- Högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller
gjutsand används.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 eller 14 §.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
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- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller
inte gjuterier.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst
20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst
3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000
ton icke-järnmetall per kalenderår.
Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton
men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton
per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per
kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000
ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter
eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer
än 5 000 ton per kalenderår.
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- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera ickejärnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton
per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst
1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om
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1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1
kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
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- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker
med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker
med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning
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§

eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 15 kap. 3 §.
28.50-1

32

28.50-2

20

28.50-3

12

28.50-4

8

28.50-5

20

28.50-6

12

28.50-7

8

28.50-8

6

16 kap 7
§

28.71

T

C

-

28.7101

T

U

16 kap 8
§

28.80

30

B

16 kap 9
§

28.90

12

C

16 kap 10
§

28.95

-

390

C

28.95-1

9

28.95-2

6

28.9501

T

U

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton
metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4
eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår,
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter
ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter
ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande
punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10
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kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50
kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
17 kap 1
§
17 kap 2
§
17 kap 3
§
17 kap 4
§
17 kap 5
§
17 kap 6
§

31.10

184

A

31.20

64

B

31.30

8

C

31.40-i

184

A

31.50

184

A

31.60

12

C

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som
innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som
inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som
innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning
eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING

18 kap 1
§
18 kap 2
§
18 kap 3
§

34.10

12

C

34.1001

T

U

34.20

6

C

34.30

B

34.30-1

112

34.30-2

80

34.30-3

64

34.30-4

32

34.30-5

80

34.30-6

48

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
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34.30-7

24

18 kap 4
§

34.40

20

C

-

34.4001

T

U

18 kap 5
§

34.50

20

C

18 kap 6
§

34.60

184

A

18 kap 7
§

34.70

18 kap 8
§

B

34.70-1

48

34.70-2

40

34.80

C

34.80-1

20

34.80-2

9

34.80-3

6

392

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större
än 100 000 kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3
eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till
öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men
högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men
högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men
högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men
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högst 5 kubikmeter.
-

34.8001

T

18 kap 9
§

35.10

A

-

35.1001

U

18 kap 10
§

35.20

6

U

C

19 kap 1
§

19 kap 2
§

39.10-i

19 kap 3
§

39.15

60

B

B

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1
kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
Gas- och oljeplattformar
Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid
utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap.
miljöbalken.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation,
underhåll eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som
slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera
eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter,
om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150
kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den
förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

39.15-1

52

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-2

44

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel

39.15-3

40

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

39.15-4

52

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter
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39.15-5

44

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter

39.15-6

52

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

39.15-7

44

19 kap 4
§

39.30

8

C

19 kap 5
§

39.35

8

C

19 kap 6
§

39.50

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna
”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan
ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid
inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet
kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

C

39.50-1

16

39.50-2

16

-

39.50-3
39.5001

9
T

U

-

39.5002

T

U

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas men högst 5 ton
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organiska lösningsmedel.

20 kap 1
§

39.60

39.60-1

39.60-2

B

48

32

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer
än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori
1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma
tillfälle.
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per
kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men
högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer
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39.60-3

20 kap 2
§

39.70

än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än
250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton
men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

16

9

396

C

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men
högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer
än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än
50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton
men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri
och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle.
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40.01

28

B
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§
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Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri
och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar
mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även
om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton
icke-farligt avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 65 §.
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40.02

12

C

21 kap 4
§

40.05-i

44

B

21 kap 5
§

40.15

28

B

21 kap 6
§

40.20

12

C

21 kap 7
§

40.30

A

21 kap 8
§

40.40-i

A

21 kap 9
§

21 kap 10
§
21 kap 11
§

40.40-i1
40.40-i2
40.50-i

137
30

40.50-i1

64

40.50-i2

30

40.50-i3
40.51

30
30

B

40.60

B
C

40.60-1

8

40.60-2

4

398

Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar
biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och
även om det material som inte är stallgödsel består av högst
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen
än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20
megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Gasturbin.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst
300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst
100 megawatt.
- Gasturbin
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst
20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
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12
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- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst
20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av
högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det
andra vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad
är högre än 120 meter och står tillsammans med så många
andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller
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40.120

4

C

-

40.12001

T
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avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom
vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.

-

41.9001

T

U

-

41.9002

T

U

VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer
men högst
50 000 personer.

-

41.9003

T

U

Vattenverk för högst 5 000 personer.

22 kap 1
§

45.10

23 kap 1
§

A

50.10

C

50.10-1

8

50.10-2

6

-

50.1001

T

23 kap 2
§

50.20

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att
allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material
varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

U

C

Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
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eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
50.20-1

12

50.20-2

6

50.20-3

4

50.20-4

4

-

50.2001

T

U

-

50.2002

T

U

-

50.2003

T

U

-

50.2004

T

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad.
Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för
motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 1
§

63.10

B

63.10-1
63.10-2
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.10-6
63.1001

128
80
56
32
16
12
T

U

24 kap 2
§

63.20

12

C

-

63.2001

T

U

24 kap 3§

63.30

24 kap 4
§

A

63.30-1

112

63.30-2

64

63.30-3

48

63.30-4

24

63.40

36

Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Fritidsbåtshamn.
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig
enligt 4 §.
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

B

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per
kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per
kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller
den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
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-

63.4001

T

U

24 kap 5
§

63.50

9

C

-

63.5001

T

U

-

63.10001

T

U

-

63.10004

T

U

Väganläggning.
Parkering

-

63.10101

T

U

Spåranläggning.

25 kap 1
§

73.10

12

C

-

73.1001

T

U

-

73.1002

T

U

26 kap 1
§

74.10

402

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller
den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser
per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig
enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser
per kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur

B

LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som
är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som
är högst 5 000 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
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27 kap 1
§
27 kap 2
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-

28 kap 1
§

28 kap 2
§

74.10-1

20

74.10-2

12

74.20

9
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vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4”
eller ”farligt för ozonskiktet”.

C

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet
än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500
kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet
än den egna används för förvaring eller transport av högst 500
kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

85.10

20

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

T

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20

8

C

85.3001

T

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

T

U

Djursjukhus och liknande

90.10

B

90.10-1

137

90.10-2

64

90.10-3

30

90.11

B

90.11-1
90.11-2
90.11-3

137
64
30

28 kap 3
§

90.15-i

47

28 kap 4
§

90.16

B

C

90.16-1

16

90.16-2

12

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100
000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000
personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000
personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
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personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
-

90.2001

T

U

90.2002

T

U

AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och
uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma
som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning
avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap 1
§

29 kap 2
§
29 kap 3
§
29 kap 4
§

29 kap 5
§

29 kap 6
§

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm

90.180-i

A

90.180-i1

160

90.180-i2

112

90.180-i3

64

90.181-i

A

90.181-i1

160

90.181-i2

112

90.181-i3

64

29 kap 7
§

90.190

24

B

29 kap 8
§

90.191

24

B

29 kap 9
§

90.200-i

96

A

29 kap 10
§

90.201-i

96

A

Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller
mer än 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn
eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2
500 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller
högst 2 500 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
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förbränning av avfall.
29 kap 11
§

90.210-i

64

B

29 kap 12
§

90.211-i

64

B

29 kap 13
§

90.212-i

36

B

29 kap 14
§

90.213-i

36

B

29 kap 15
§

90.220

29 kap 16
§

29 kap 17
§

B

90.220-1

30

90.220-2

16

90.220-3

12

90.221

B

90.221-1

30

90.221-2

16

90.221-3

12

90.230

4

C

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om
den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns
om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000
ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000
ton per kalenderår.
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där ickefarligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden
är högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
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förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
-

90.23001

29 kap 18
§

90.271

T

U

B

90.271-1

24

90.271-2

12

29 kap 19
§

90.281

4

C

-

90.28001

T

U

29 kap 20
§
29 kap 21
§

90.290-i

96

A

29 kap 22
§

29 kap 23
§

90.300-i

B

90.300-i1

44

90.300-i2

24

90.300-i3

16

90.310

B

90.310-1
90.310-2

32
20

90.310-3

12

90.320-i

A

90.320-i1

180

90.320-i2

128

90.320-i3

96

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där ickefarligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Punkten gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall
Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än
2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är
1 000 ton men högst 2 500 ton.
Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats
från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst
100 000 ton avfall per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig
enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000
ton farligt avfall per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
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10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
29 kap 24
§

90.330-i

29 kap 25
§

90.340

56

B

B

90.340-1

32

90.340-2
90.341

12
4

C

90.34101

T

U

29 kap 27
§

90.381

9

B

29 kap 28
§

90.383

9

B

29 kap 29
§

90.391

6

C

29 kap 30
§

90.161

12

B

29 kap 31
§

90.171

29 kap 26
§

C

Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig
enligt 23 §.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma
förordning.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26
§.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i
egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst
2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig
enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig
enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om
avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst
18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling,
om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår,
eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
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90.171-1

8

90.171-2

6

90.171-3

4

-

90.17001

T

29 kap 32
§

90.241-i

408

mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndseller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

U

B

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall
är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall
är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling,
om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.

90.241-i1

48

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

24

29 kap 33
§

90.251

24

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton
per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34
§

90.131

29 kap 35
§

C

B

90.131-1

28

90.131-2

24

90.131-3

20

90.131-4

16

90.131-5

12

90.141

T

C

29 kap 36
§

90.361

16

B

29 kap 37

90.370

T

C

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten,
om föroreningsrisken inte endast är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor
på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten,
om föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor,
om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade
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massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen
pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall

29 kap 38
§

90.382

T

C

29 kap 39
§

90.375

12

C

29 kap 40
§

90.100

29 kap 41
§

29 kap 42
§

B

90.100-1

64

90.100-2

32

90.110

C

90.110-1

16

90.110-2

12

90.110-3

T

90.70

B

90.70-1

28

90.70-2

24

29 kap 43
§

90.80

9

C

-

90.8001

T

U

29 kap 44
§

90.90

9

C

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som
behandlas är högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per
kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000
ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnadseller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i
andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000
ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla
avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter
innan ytterligare behandling.
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Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
29 kap 45
§

90.119

B

90.119-1

40

90.119-2

16

29 kap 46
§

90.120

9

C

29 kap 47
§

90.29

T

C

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per
kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en
bilskrotare som är auktoriserad enligt
bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 48
§

90.30

B

Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.30-1

28

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

20

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.

90.30-3

16

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.

29 kap 49
§

90.40

9

C

-

90.4001

T

U

90.4002

T

U

29 kap 50
§

90.50

B

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda
för allmänheten
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
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1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.
90.50-1

32

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton

90.50-2

28

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.

90.50-3

20

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.

90.50-4

16

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.

90.50-5

9

90.60

4

C

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

90.6001

T

U

29 kap 52
§
29 kap 53
§

90.454-i

96

A

90.455

96

A

29 kap 54
§
29 kap 55

90.457

52

A

90.458

64

B

29 kap 51
§

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent
kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig
enligt 52 §.
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
Underjordsförvara icke-farligt avfall
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§
29 kap 56
§

29 kap 57
§

29 kap 58
§
29 kap 59
§

29 kap 60
§
29 kap 61
§
29 kap 62
§

90.408-i

90.451

32

144

B

A

90.460

80

A

90.470

80

A

90.480

180

A

90.485

104

B

90.500-i

104

B

29 kap 63
§

90.510

104

B

29 kap 64
§

90.520

9

C

29 kap 65
§

90.406-i

40

B

29 kap 66
§

90.405-i

32

B

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som
kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid
något tillfälle är mer än 50 ton.
Fartygsåtervinning
Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt
omhändertagande av fartyg som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013
av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om
ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Radioaktivt avfall
Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara
radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden
koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av
koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1
kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt
62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall,
eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning
gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per
kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår
och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall,
eller
5. behandling av slagg eller aska.
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29 kap 67
§

90.435-i

A

90.435-i1
90.435-i2

180
112

90.435-i3

52

29 kap 68
§

90.410

80

29 kap 69
§

90.420

A

B

90.420-1

64

90.420-2

40

90.420-3

24

90.420-4

16

90.420-5

12

29 kap 70
§

90.430

4

29 kap 71
§

90.440

C

A

413

Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller
och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska
föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av
olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller
innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i
denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbränningseller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av
avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000
ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningseller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta
kapitel.
Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
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enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap 72
§

90.440-1

180

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440-2

112

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst
25 000 ton per kalenderår.

90.440-3

52

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

90.450

B

90.450-1

44

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår

90.450-2

32

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000
ton per kalenderår

90.450-3

16

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår

30 kap 1
§

92.10

12

30 kap 2
§

92.20

B

C

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större
än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor
eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5
000 skott per kalenderår.

-

92.20-1
92.20-2
92.20-3
92.2001

8
6
2
T

U

30 kap 3§

92.30

6

C

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

-

92.10001

T

U

Golfbana.

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

93.10

8

C

-

93.1001

T

U

-

93.1002

T

U

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av
vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

B

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.

31 kap 1
§

32 kap 1
§

93.20

12

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
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-

100.1001

T

U

-

101.1001

T

U

-

101.1002

T

U

-

101.1003

T

U

-

101.1004

T

U

-

101.1005

T

U

-

101.1006

T

U

415

Lackering m.m.
Förbrukning av minst 4 ton färg eller lack eller minst 2 ton
pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1

38§ FMH
p3
38§ FMH
p3
38§ FMH
p3
38§ FMH
p3
38§ FMH
p3
38§ FMH
p3
-

200.10-2

8

C

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.

200.10-3

6

C

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.

200.10-4

6

C

Internationell skola.

200.10-5

6

C

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

200.10-6

6

C

Förskola.

200.10-7

T

C

Förskoleklass, öppen förskola.

200.10-8

T

U

Familjedaghem.

200.20-1

T

U

38§ FMH 200.20-2
p3
200.20-3

T

C

Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och
högskolor.
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

T

U

Fritidsgård och liknande.

-

Skönhetsvård och liknande
-

200.30-1

T

U

Solarium.

-

200.30-2

T

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

-

200.30-3

T

U

Frisersalong.

-

200.40-1

T

U

38§ FMH 200.40-2
p1
38§ FMH 200.40-3
p1
200.40-4

2

C

Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande.
Fotvård.

3

C

Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.

T

U

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.

Vård och hälsa

1

Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
Såväl kommunen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över vårdlokaler. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning ”Ansvar för
tillsyn av lokaler för vård och omsorg”.
2
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-

200.40-5

T

U

416

Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande

-

200.50-1

T

U

38§ FMH 200.50-2
p2
200.50-3

4

C

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor.

T

U

Strandbad.
Boende
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter
inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom
samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med
boende, vandrarhem, kriminalvård.

-

200.60-1

T

U

-

200.60-2

T

U

-

200.60-3

T

U

-

200.60-4

T

U

-

200.60-5

T

U

-

200.60-6

T

U

Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

T

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

T

U

Övrigt tillfälligt boende.

-

200.70-1

T

U

Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur.

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 173

417

Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

1 (1)

KS/2017:544 212

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av såväl enfamiljs- som
flerfamiljshus samt en förskola. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomer i
Katrineholms kommun finns det ett behov av att tillgängligöra mer mark för
bostadsetablering. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlingssamt skogsmark.
Planförslaget var på samråd under perioden 11 november till den 7 december 2017
samt utställd på granskning under perioden 28 juni till den 23 augusti 2018.

Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2019-09-18, § 92
Granskningsutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande och finner att styrelsen
biträder förvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

o2orQ-to"-rc

I(ornr^unabTrel<r-

5 ta3

VikSa €
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Reservation Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
KSI2OL7z544
Jag yrkade avslag på den föreslagna detaljplanen då den i

alltför hög grad awiker från den gällande
översiktsplanen. Det är inte första gången som man i kommunen väsentligen awiker från gällande
översiktsplan vilket väcker frågan om inte översiktsplanen behöver uppdateras.

Jag ser inte heller

att detaljplanen bidrar till en förtätning av Katrineholm med de energi och
miljövinster det skulle ge.

Då jag inte fick gehör

för mitt yrkande resen erar jag mig mot beslutet.

TonyRosendahl(V)

KatrineholmSOltO-2Ot9

7/L

419

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-09-30

KS/2017:544 - 212

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för
Luvsjön, etapp 4, del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av såväl enfamiljs- som
flerfamiljshus samt en förskola. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomer i
Katrineholms kommun finns det ett behov av att tillgängligöra mer mark för
bostadsetablering. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlingssamt skogsmark.
Planförslaget var på samråd under perioden 11 november till den 7 december 2017
samt utställd på granskning under perioden 28 juni till den 23 augusti 2018.

Ärendets handlingar





Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2019-09-18 § 92
Granskningsutlåtande
Plankarta
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr: PLAN.2015.10

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
tillhörande

Detaljplan för Luvsjön – etapp 4,
Del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2019-09-05

GRANSKNINGENS UPPLÄGG
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 28 juni till 23 augusti 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset
Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida.
Plangranskningen har varit annonserad i Katrineholmskuriren 28 juni 2018.
INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter
1

Västra Sörmlands Räddningstjänst

2018-07-05

Yttranden med synpunkter
2

Länsstyrelsen
2018-08-14
Granskningsförslaget har i stort sett beaktat de synpunkter avseende hantering av dagvatten,
påverkan på MKN för vatten samt risken för översvämning som framfördes i Länsstyrelsens
samrådsyttrande daterat 2017-12-07.
Under förutsättning att minsta tillåtna markhöjd regleras i den detaljplan som antas har Länsstyrelsen inget ytterligare att tillägga i frågan om hur det nu utställda planförslaget tillgodoser
statliga eller andra allmänna intressen. Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte
kommer att prövas.
Redaktionella synpunkter
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I planbeskrivningen anges att nockhöjden för skoltomten ska regleras till 10 meter men enligt
plankartan får högsta nockhöjd vara 8,5 meter. Inför antagandet bör planhandlingarna justeras
så att de överensstämmer i denna del.
Egenskapsbestämmelsen dagvattenhantering bör även anges för torrdammen i den norra
plandelen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Plankartan korrigeras med markhöjder. Missen gällande nockhöjden på skoltomten justeras.
Egenskapsbestämmelse som anger dagvattenhantering läggs in även för torrdammen i norra
delområdet.
3

Sjöholm - Krämbols Samfällighetsförening
2018-08-15
Vi tycker det är anmärkningsvärt att översiktsplanen frångås så kort tid efter det att den blivit
antagen, och när inga tunga skäl för detta redovisats undrar vi vad de bakomliggande
orsakerna verkligen är. Kommunen ger inga tunga skäl för att frångå översiktsplanen och vi
saknar dessutom riktiga svar på de berättigade frågor och bra alternativa lösningar som
flertalet remissvar innehåller. Detta är ju hela vitsen med ett samråd, att man får klara besked
i viktiga frågor samt att inkomna förslag tas emot på ett konstruktivt sätt.
Om nu skälet till förändringarna är tillvaratagande av unik miljö samt att göra den tillgänglig
för flera, vilket är bra och något vi stödjer, borde ju alternativa bättre lösningar vara enkla att
finna.
Konkret skulle det vara bättre att genomföra liggande etapp 1-3 (Blåvingevagen/Lillsjön) där
den unika miljön ej blir så påverkad. Vill kommunen gå ett steg längre i linje med dagens
miljöengagemang så gör t.ex. en ekopark/naturpark av etapp 3 (Lillsjön), vilket skulle
förbättra tillgängligheten.
Om nu skälet istället är att få fram så många bostäder som möjligt gör då ett selektivt
byggande runt Luvsjön och utnyttja sedan åkermarken norr om Luvsjön för detta. Trafiken
bör också kunna ledas på annat sätt t.ex. norr om skolan så vi får en trafiksäker lösning. Bra
lösningar för detta finns i remissvaren.
Om dock skälet till förändringen endast är en hård ekonomisk exploatering av kommunens
mark så är det bättre att deklarera detta öppet.
Vi ser gärna att kommunen svarar ordentligt på framkomna synpunkter samt därefter gärna
kallar till ett möte med samtliga intressenter närvarande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Översiktsplanen frångås därför att delar av det område som föreslagits för bebyggelse inom
den framgick som mindre lämplig att bebygga med hänsyn till naturvärden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan motiverat varför översiktsplanen frångås i
samrådsredogörelsen:
”En av anledningarna att bebyggese föreslås enligt planförslaget och inte helt i
enlighet med översiktsplanen är för att bevara blandlövskogen i riktning in mot
Värmbol. I översiktsplanen är denna blandlövskog utpekat som ett
utvecklingsområde för bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
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området är av vikt som en förbindelse in och ut ur Värmbol. Bedömningen har
gjorts efter mer detaljerade undersökningar än vad som var möjligt i samband med
framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar, i likhet med det
spridningssamband som går över åkern, som ett spridningssamband för djur och
växter. För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och
passage av grönska in och ut ur Värmbol”.
Det alternativa förslaget från boende nära planområdet är inte kommunens förslag och
därför inte utrett baserat på de kriterier som kommunen är ålagd att ha som utgångspunkt för
sina utredningar. Kommunen gör slutgiltigen avväganingar mellan de olika intressen som
ligger till grund för planens utformning. Att yttra sig om ett planförslag medför inte
nödvändigtvis att kommunens slutgiltiga förslag blir enligt framförda synpunkter.
Kommunen kommer inte att anordna ett möte om planförslaget. Bedömningarna som ligger
till grund för planerad utveckling framgår av planhandlingarna och kommunen har gett
möjlighet att framföra synpunkter.
4

Privatperson och företagare
2018-08-21
Vi anser inte att kommunen presenterat övertygande skäl för att frångå Översiktsplan 2030.
Skälen motiverar inte att översiktsplanen bryts och kommunen bör därför hålla sig till
liggande plan (ÖP2030).
I kommunens samrådshandlingar – Detaljplan för Luvsjön - etapp 4 (DP) anger kommunen
följande huvudskäl för att frångå översiktsplanen (s. 3):
1.“För att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur”
Vår kommentar: Kommunen skapar begreppsförvirring genom att använda två definitioner av
grönt stråk men presenterar inte i sak något argument för varför man tar bort ett grönt stråk
för att skydda ett annat grönt stråk. Det är lämpligt att hålla sig till ett och samma begrepp i
kommunens alla dokument.
2. Blandlövskogen har större värde än blandbarrskogen.
Vår kommentar: Det är ett påstående som inte har tydligt stöd i Naturvårdsinventeringen,
NVI, och skälet är därför godtyckligt.
3.“Byggrätter i östliga, sydliga och västliga lägen är dessutom möjliga att ange i större
utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det föregående.”
Vår kommentar: Det här argumentet verkar ha utgått eftersom det inte finns med i
granskningshandlingarna.
Felaktigheter i Granskningshandlingarna:
I Granskningshandlingens samrådsredogörelse står det: “För människor är dock
blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och passage av grönska in och ut ur Värmbol”
(sid 6). Vår kommentar: Det krävs betydande åtgärder för att över huvud taget göra denna
framkomlig.
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I NVI 2016 (sid 5), står det: “De nyligen genomförda skogliga insatserna som resulterat i
kraftig slybildning och få kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på områdets naturvärden” (delområde 1, 4 och 5).
I Granskningshandlingens planbeskrivning står det: “Vägen har idag en skyltad hastighet på
50km/h” (på sid 11) (samt även av Trafikverket i samrådsredogörelsen). Vår kommentar:
Ovanstående anger en felaktig hastighetsgräns på den aktuella delen av väg 557. Vid avfarten
från väg 52 sitter det en 70-skylt och ingenting annat. Under alla omständigheter tycker vi att
hastighetsgränsen bör sänkas.
Det står även i planbeskrivningen: “Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla
skola som nu används som bostäder.” Vår kommentar: Detta är delvis felaktigt: Ett av de tre
husen är en näringsfastighet.
Frågor och synpunkt som vi förväntar oss svar på:
1. “Enligt illustrationsplanen som funnits tillgänglig i samband med samrådstiden sparas en
remsa av skog mellan vägen och den nya bebyggelsen. Inför granskningsskedet läggs även en
remsa av naturmark in i plankartan för att främja sparandet av ett parti av skog mellan
planerad och befintlig bebyggelse”. Granskningshandlingens samrådsredogörelse (sid 7)
Vår kommentar: En 5 m bred naturmarksremsa kan inte kallas för en skogsremsa, bör inte
bredden dubbleras? Vi undrar också om det innebär att befintliga träd får stå kvar och
skyddas från markberedningsskador?
2. Detaljplanen har en svag cykelvägsplanering som inte är genomtänkt för cykelpendling.
Precis som för bilister är det viktigt att snabbt, utan för mycket nedför/uppförsbackar och
omvägar, kunna ta sig till centrum, tågstationen etc. Den redan befintliga cykelvägen, är en
brant backe, som i detaljplaneförslaget korsas av gångvägar och en bilväg, vilket kommer att
vara hindrande för cykeltrafikflödet. En ny kompletterande cykelväg norr om Luvsjön är
planerad men kringelikrokar sig genom området och det redovisas inte hur den kopplas vidare
utanför planområdet. Det vore önskvärt med en rakare och snabbare förbindelse och mest
logiskt och långsiktigt om den anknöt upp mot cykelnätet längs med väg 52.
I ÖP (sid 90 - 93) finns bra formulerat hur kommunen vill jobba med cykelvägar men hur har
ni egentligen implementerat det i detaljplaneförslaget?
3. I detaljplanen står under rubriken Placering (s.7) om en önskan att husen placeras så att
“hänsyn även tas till terrängen för att undvika stora uppfyllnader”. Under rubriken
Utformning (s.8) står: “Stora markuppfyllnader och höga stödmurar bör undvikas. På det
mest kuperade tomterna ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs”.
Vår kommentar: Ovanstående är en mycket svag och inte juridiskt bindande formulering. Om
det ska vara trovärdigt så bör det vara villkorat i likhet med hur nockhöjden är. I
Luvsjöområdets nyare villabebyggelse finns gott om exempel på tomter med stora
uppfyllnader inte sällan i kombination med stödmurar.
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Vi föreslår ett alternativt förslag (som även framfördes under samrådet):
Vi föreslår att planen förändras så att bebyggelsen istället läggs på vallåkern norr om Luvsjön
(redovisas på bifogad karta). I det aktuella detaljplaneförslaget ligger redan en del tomter på
denna åker. Det är logiskt och blir sammanbindande om bebyggelsen, som i vårt alternativa
förslag, sträcks vidare ut mot den gamla ruinen av torpet Amsterdam.
Fördelar som skulle vinnas med vårt förslag:
-

Skogsmarken bevaras och tillvaratas som rekreationsområde för alla boende i de
omkringliggande bostadsområdena.
Bostadsområdena blir mer sammanhängande
Åkermark skär inte av bostadsområdena från varandra.
Medborgarnas önskemål tas bättre tillvara (se Medborgardialog/Dialogkarta)

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivning ändras gällande skyltad hastighet på väg 557. Planbeskrivningen förtydligas
också gällande kommunens ambition att sänka hastigheten på vägen. Planbeskrivningen
justeras med tillägg att näringsverksamhet bedrivs inom Sjöholms gamla skola.
Naturremsan mellan villatomterna och väg 557 har främst som syfte att få ett lämpligt
avstånd ur trafiksäkerhetsskäl mellan bostäderna och trafiken men självklart ger det även
möjlighet till viss vegetation. En bredare naturremsa är svårt att få till med hänsyn till
möjligheten att få till lämpliga tomter inne i området med tanke på höjder och naturvärden.
Området bedöms få en bra anslutning till omkringliggande cykelvägnät. Inom vägområdet
längs väg 557 finns utrymme för cykelväg om behov i framtiden skulle uppstå.
Kommunen har beslutat sig för att inte reglera uppfyllnader och suterränghus i detaljplanen
utan istället beskriva ambitionen kring terränganpassning i planbeskrivningen. Anledningen
till detta är att sådana planbestämmelser ofta kan innebära många andra problem gällande,
tillgänglighet, dagvattenhantering med mera.
Det alternativa förslaget är inte kommunens förslag och därför inte utrett baserat på de
kriterier som kommunen är ålagd att utreda utifrån. Kommunen gör slutgiltigen de
avväganingar mellan olika intressen som ligger till grund för planens utformning.
Översiktsplanen frångås delvis därför att kommunen bedömer att det är mer lämpligt med
hänsyn till identifierade naturvärden. Lövskogen har dessutom en funktion som
spridningssamband respektive passage av grönska för växter, djur och människor in mot
Värmbol. Kommunen har redan motiverat varför planförslaget avviker från översiktplanen.
Se svar till yttrande nummer 3.
5

Lantmäteriet
2018-08-22
I plankartan är det svårt att identifiera var u-områdena är belägna. Detta bör förtydligas i
planen. Under rubriken markägoförhållanden finns en översiktsbild över planområdet. Denna
karta stämmer inte helt med området som avses i planen, eftersom vägen inte längre ingår i
planområdet.
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När kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, ska
avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs
med stöd av ett eller flera sådana avtal redovisas.
Vad gäller avtal med Sörmlands vatten är det frågan om detta avtal ska benämnas som
exploateringsavtal, eller om det är något annan typ av avtal som avses.
Under fastighetsrättsliga frågor står det att kommunen ska bekosta fastighetsreglering, men
kanske är det fastighetsbildning som avses. För att bilda nya fastigheter för bostadsändamål
kommer avstyckningar att behöva genomföras. Det är av stor vikt att vara tydlig med vem
som ska initiera och bekosta lantmäteriförrättningarna. Förtydligande behövs kring
fastighetsbildningen och vem som ska ansöka och bekosta detta även gällande avstyckning
och ledningsrätter. I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
U-områdena på plankartan förtydligas. Planbeskrivningen justeras gällande avtal med
Sörmlands vatten och gällande fastighetsbildningen.
6

Trafikverket
2018-08-23
Trafikverket angav felaktigt i sitt samrådsyttrande att hastigheten på väg 557 är 50 km/tim,
vilket alltså inte stämmer. Det är bashastigheten som gäller på den allmänna vägen, d.v.s.
gällande hastighet är 70 km/tim förbi planområdet. Trafikverket vill informera om att ansökan
om sänkning av hastigheten förbi området Skola görs hos Länsstyrelsen som, efter remiss till
Trafikverket, också beslutar i frågan.
Vägens geometri, liksom växtlighet utmed vägen, gör att Trafikverket ser svårigheter att
uppfylla siktkraven enligt VGU (Vägar och gators utformning) i redovisat läge för det norra
områdets nya anslutning till väg 557. Kommunen ska säkerställa att gällande krav uppfylls,
både vad gäller utformning av och siktsträckor vid anslutningspunkten. Det kan bli aktuellt
med schaktning samt borttagning av träd och annan vegetation för att uppfylla dessa krav.
Trafikverket utgår också ifrån att området Skola ska stängslas in, eller att någon annan typ av
skyddsanordning placeras mot vägen. Detta stängsel, plank eller dylikt får inte heller innebära
att sikten försämras vid den nya utfarten.
Området Skola
Trafikverket anser generellt att skolverksamhet bör lokaliseras till lugna och trygga platser,
vilket i synnerhet gäller verksamhet för barn i de yngre åldrarna. Förskolan ska kunna erbjuda
en skyddad utemiljö, både vad det gäller hälso- och säkerhetsaspekter. Att placera en förskola
i direkt anslutning till en allmän genomfartsväg, där tung trafik kan förekomma, är inget
Trafikverket förordar. Även om väg 557 är relativt lågtrafikerad finns risker kopplade till
vägtrafiken. Detta bekräftas genom detaljplanens förslag att sänka hastigheten förbi det
föreslagna skolområdet. I samband med utbyggnad av planerade bostadsområden kommer
trafiken på väg 557 att öka. Kommunen bör därför säkerställa att gällande bullerriktvärden för
skolgårdar kan uppfyllas. I sammanhanget ska trafikprognosår 2040 beaktas, liksom
nuvarande hastighet på vägen. Trafikverket förutsätter att skolområdet kommer att inhägnas.
Bör en sådan åtgärd läggas in i plankartan? Som nämns i stycket ovan får inte det valda

428
Antagandehandling
7(10)

utförandet av inhägnaden vara siktskymmande för trafiken i anslutningen norr om
förskoleområdet.
Med tanke på att det ar ett nytt bostadsområde som planeras anser Trafikverket att
utformningen av området med fördel kan ses över, så att området Skola kan lokaliseras till en
mer skyddad plats.
Åtgärder utmed väg 557
Trafikverket önskar återigen lyfta nedanstående synpunkter, som verket framförde i samrådet.
Med hänsyn till att vägen är smal är det viktigt att bussvändslingan i planområdets norra del
inte görs för snäv. En buss ska med lätthet kunna svänga av vägen och lika enkelt komma ut
på vägen igen, utan att behöva ta ut svängen på körbanan.
När det på sikt blir aktuellt att anlägga nya busshållplatser utmed vägen, kommer ett
förfarande enligt väglagen att krävas. Det är därför angeläget att kontakt tas med Trafikverket
i god tid innan genomförandet. Trafikverket vill återigen påtala att det underlättar för den
kommande planeringen om busshållplatslägena läggs in i planförslaget. Genom planläggning
kan även lämpliga gång- och cykelförbindelser mellan hållplatslägen och bostadsområden
säkerställas.
Kostnader for framtagande av erforderliga handlingar, bevakningsuppdrag samt
genomförande av bussvändslinga, nya anslutningar och framtida busshållplatser ska tas av
annan part än Trafikverket. Samtliga åtgärder utmed väg 557 ska utformas enligt gällande
krav i VGU, vilket även gäller nya anslutningar till den allmänna vägen. Innan detaljplanen
antas ska avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen angående ovan nämnda åtgärder.
Avtalet ska reglera fördelning av ansvar och kostnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Korrekt tillåten hastighet på väg 557 läggs in i planbeskrivningen. Krav på stängsel har lagts
till i plankartan. När staden växer behöver trafik- och hastigheter på vägnätet anpassas.
Därför är en allmän justering av tillåten hastighet på väg 557 en lämplig åtgärd när Luvsjön
etapp 4 byggs ut. Likaså bör hastigheten förbi Sjöholms gamla skola och den nya skoltomten
sänkas. Med ovanstående åtgärder gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att
skoltomten är placerad på en säker plats, centralt i området.
Utfartens placering har studeras utifrån VGU inför antagande. Utrymme för bussvändslinga
breddas något för att säkerställa tillräckligt svängutrymme för bussen. Busshållplatser
markeras tydligare och säker gångmöjlighet säkerställs vid den busshållplats som ligger
inom den södra delen av planområdet. Kommunen är medveten om att nödvändiga åtgärder
för att få till planerad bebyggelse i anslutning till Trafikverkets väg bekostas av kommunen.
Kommunen kommer inte ingå i avtal gällande kostnader för åtgärder till följd av planerad
bebyggelse inför antagande av planförslaget.
7

Service- och tekniknämnden
2018-08-23
Föreslagen dagvattenlösning med dikessystem och dammar är en lösning som behöver
finansieras och kvalitetssäkras. För service- och teknikförvaltningen innebär det ett utökat
driftansvar vilket kräver mer av omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser. Detta
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kräver i sin tur motsvarande ekonomiska resurser. Lokalt omhändertagande av dagvatten på
respektive fastighet kan innebära att Sörmland Vatten och Avfall AB inte bekostar
projektering, byggande och drift av dagvattenledningar. Dessa ledningar kommer då istället
att behöva underhållas med skattemedel. Även om detta inte är fallet i den nu aktuella
detaljplanen vill service- och tekniknämnden fortsatt understryka vikten av att frågan finns
med i de kommande diskussionerna som sker i dagvattengruppen. Avslutningsvis vill
Service- och tekniknämnden lyfta fram den uppskattade arbetsgrupp som startats inom ramen
för projektet. Arbetet i projektgruppen syftar till att förbereda hur arbetet efter att detaljplanen
är färdig ska fortsätta. Service- och tekniknämnden ser gärna mer av detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planförslaget har tagits fram enligt principen att dagvatten ska omhändertas lokalt inom
varje fastighet. Framtagen geoteknisk undersökning konstaterar att lokalt omhändertagande
av dagvatten är möjligt i delar av planområdet. För dessa delar kommer inte Sörmland vatten
att bilda något verksamhetsområde för dagvatten och inte bygga några dagvattenledningar.
Den geotekniska underökningen konstaterar även att lokalt omhändertagande av dagvatten
inte är möjligt inom vissa delar av planområdet. Sörmland vatten kommer bilda
verksamhetsområde för hantering av dagvatten inom de delar av planområdet där
dagvattenhanteringen inte går att lösa genom lokalt omhändertagande. Planbeskrivningen
kompletteras med information om vilka delar av planområdet som verksamhetsområde för
dagvatten ska bildas för.
8

Sörmland Vatten och Avfall AB
2018-08-23
Komplettera texten med att Katrineholms kommun har för avsikt att bilda
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och skriver fram ärendet kring detta.
Spillvattennätets konstruktion är i detta fall tänkt att vara ett självfallssystem. Fastigheterna
som i detta fall placeras så att de inte går att ansluta med självfall till det kommunala vattenoch spillvattenledningsnätet får bekosta sådana anordningar själv. Både pump och ledningar
fram till förbindelsepunkt skall då byggas och underhållas av fastighetsägaren.
Pumpstationen i anslutning till förskoletomten behövs ej för VA-bolagets behov och bekostas
och underhålls av fastighetsägare, det är ej en allmännyttig pumpstation.
Det ar ett genomförandeavtal som ska skrivas mellan Katrineholm Vatten och Avfall AB och
Katrineholms kommun.
VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av
exploatören.
U-område önskas i den östra delen i det södra planområdet för att skydda befintlig
vattenledning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande bildande av verksamhetsområde.
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande enskilda fastighetsägares ansvar att
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bekosta pump och ledning fram till förbindelsepunkt. Pumpstationen och rättighet för tillfart
på skoltomten tas bort. Text i planbeskrivningen gällande avtal skrivs om. U-område för
skydd av vattenledning läggs in på plankartan.
ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDSSKEDET
Synpunkter gällande att detaljplanen frångår Översiktsplanen.
Synpunkt om att planerad bebyggelse i den södra delen av planområdet skymmer utsikten mot
Lillsjön, för boende vid Blåvingevägen.
Synpunkt om att den södra delen av planområdet inte borde bebyggas.
ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER FRÅN GRANSKNINGSSKEDET
Planförslaget anpassas inte efter alternativt planförslag som privatpersoner lämnat in.
Synpunkter gällande att kommunen frångår Översiktsplanen.
Synpunkt gällande att naturremsan mellan väg 557 och planerad bebyggelse inte görs bredare och
enskilda träd skyddas inför antagande av detaljplanen.
ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET
Efter granskningen av planförslaget framkom önskemål om att möjliggöra för en gång- och
cykelbana längs väg 557. Inför antagandet möjliggör planförslaget att en gång- och cykelbana
ordnas längs väg 557. Syftet med gång- och cykelbanan är att ytterligare främja att barn ska
kunna hämtas och lämnas till fots eller med cykel till den planerade förskolan.
Kommunen har låtit projektringsexpertis utvärdera planförslagetinför beslut om antagande för att
hitta genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar för ordnande av gator, vatten, avlopp och
spillvatten. Bestämmelser om lägsta tillåtna grundläggningshöjd tillkommer inför antagande.
Lägsta tillåtna grundläggningshöjd regleras på några enskilda platser i plankartan därför att det
behövs för att säkerställa att planerat spillvattennät ska fungera genom ett självfallssystem och att
den planerade bebyggelsen ska vara ovanför anslutningspunkterna för spillvattennätet.
Höjdregleringarna läggs även till för att dagvattenhanteringen inom planområdet ska fungera
samt för att förebygga översvämning av någon av fastigheterna som enligt framtagen
skyfallsanalys riskerar att översvämmas vid ett skyfall.
Utfartsförbudet längs den södra sidan av den planerade gatan som leder ut ur planområdet i öster
har tagits bort då det hade medfört svåritheter att ordna in- och utfart för närmast angränsande
fastighet.
Framtagen geoteknisk undersökning visar att marken inom vissa delar av planområdet inte är
lämpligt för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). För dessa delar av planområdet
kommer det att bildas verksamhetsområde för dagvatten. Minsta fastighetsstorlek regleras för en
liten del av planområdets norra del så att dagvattnet ska kunna omhändertas lokalt även fast
marken där har sämre genomsläpplighet än omgivande fastigheter. Avsnittet om dagvatten i
planbeskrivningen justeras.
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Planbeskrivning
• Beskriven hastighet för väg 557 har ändrats.
• Text gällande hantering av vatten, spillvatten och dagvatten har justerats och förtydligats.
• Avsnittet om dagvattenhantering kompletteras med infromation om verksamhetsområde
för dagvattenhantering för delar av planområdet.
• Text gällande pumpstation vid skoltomten tas bort.
• Text om gång- och cykelbana längs väg 557 läggs till
• Text om bestämmelser för lägsta golvhöjd läggs till
Plankarta
• Yta för bussgata har gjorts bredare.
• Nockhöjd för byggnad på skoltomt justeras för att stämma med planbeskrivning.
• Yta för dagvattenhanteringen inom norra området redovisas.
• Stängselkrav läggs in längs skoltomten gräns mot väg 557.
• Användingen GÅNG läggs till närmast väg 557 i den södra delen av planområdet.
• Lägsta golvnivå regleras för delar av planområdet
• Minsta fastighetsarea regleras för en liten del av den norra delen av planområdet
• Utfartsförbudet längs den planerade gatan som leder ut ur planområdet i öster har tagits
bort.
I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 5 september 2019

Jonatan Faijersson
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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ANTAGANDEHANDLING
Upprättad 2019-09-05.
HANDLINGAR
Planhandlingar
Plankarta i skala 1:2000 (A1) med planbestämmelser
Planbeskrivning (detta dokument)
Illustrationsplan
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning
Underlag till detaljplanen
Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 2017-06-01.
Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02.
Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön, Ramböll Sverige AB, 2018-05-24
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018
Arkeologisk förundersökning, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 30 nya villatomter vid Luvsjön samt att skapa förutsättningar för
radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för
fyra eller fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomter i Katrineholm finns det ett
behov av att tillgängliggöra mer mark för bostadsetablering.
PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget cirka 4 km från Katrineholms centrum, väster om Värmbol och strax söder om
riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. Planområdets lokalisering i naturmark
innebär att boende får närhet till grönområden av god kvalitet i anslutning till sin bostad samt möjlighet till
rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun.

Figur 1.Översiktsbild som visar planområdets läge i staden
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och bygglagen
2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015.
Kommunala beslut
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 september 2015 att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Luvsjön – etapp 4, del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms
kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av enbostadshus.
Översiktsplan
Utveckling enligt planförslaget i den norra delen av planområdet går emot intentionerna för utveckling
enligt "Översiktsplan 2030 - del staden". Detta eftersom cirka 50 bostäder och förskola planeras på mark
som enligt översiktsplanen är utpekat som "grönyta där enstaka bebyggelse kan förekomma". Bebyggelse
av flerfamiljshus i den södra delen av planområdet föreslås dock i enlighet med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett avsteg från intentionerna i översiktsplanen är nödvändigt i
detta sammanhang.
I ett tidigare skede av arbetet med detaljplanen undersöktes möjligheterna att bebygga mark som pekats
ut för bostadsbyggande i översiktsplanen. Delar av planområdet ändrades emellertid till att bli på mark
som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som mer lämpligt för bostadsbebyggelse. En av
anledningarna att bebyggelse föreslås enligt planförslaget och inte helt i enlighet med översiktsplanen är
för att bevara blandlövskogen i riktning in mot Värmbol. I översiktsplanen är denna blandlövskog utpekat
som ett utvecklingsområde för bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av vikt
som en förbindelse in och ut ur Värmbol. Bedömningen har gjorts efter mer detaljerade undersökningar än
vad som var möjligt i samband med framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar som ett
spridningssamband för djur och växter. För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig
skog och passage av grönska in och ut ur Värmbol. Naturvärdesinventeringar som tagits fram visar att
både det tidigare och det nu valda planområdet till stor del utgörs av skog som innehåller påtagliga
naturvärden. Den del av planområdet som utgått har gjort det på grund av den stora andelen ädellövträd i
området och att fler hotade arter har påträffats inom det jämfört med det valda området. Byggrätter i
östliga, sydliga och västliga sluttningar är dessutom möjligt att medge i större utsträckning inom det
aktuella planområdet jämfört med det föregående.
Detaljplan
Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintresse
Planområdet berör inga riksintressen.
Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna och strandskydd råder inom 100 meter från
Lillsjön och Luvsjön. Vid exploatering i sådana områden ska naturvärden samt allmänhetens friluftsliv
beaktas enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken. Lillsjön, som är en del av sjön Viren, ligger sydväst om
planområdet och kvarteren inom detaljplanen har avgränsats för att ligga utanför strandskyddszonen på
100 meter från Lillsjön.
Luvsjön ligger sydost om planområdet. Fem villatomter samt en gång- och cykelväg berör
strandskyddszonen och strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom detta område.
Strandskyddet upphävs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Marken behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Hänsyn är taget till djuroch växtlivet runt sjön och ett respektavstånd hålls fritt på ca 70 meter till sjön. Marken består i dag av
ängsmark och genomförd naturvärdesinventering visar att det är låga naturvärden på det exploateringsområde som berörs av strandskyddsbestämmelser. Utformningen av bostadsområdet bygger vidare på
den utbyggnad som skett runt Luvsjön tidigare vilket skapar en naturlig anslutning på Luvsjön etapp 3 vid
Blåvingevägen. För att skapa en gräns mellan villatomterna och Luvsjön kommer en gång- och cykelväg
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att byggas ut för att förbättra för det rörliga friluftslivet. Med denna exploatering kommer ett
sammanhängande gång- och cykelnät runt Luvsjön vara utbyggt.

Figur 2. Strandskydd runt Luvsjön syns som streckad linje. I bilden syns villaområdena Luvsjön etapp 2
och 3 som redan är detaljplanelagda.
Behovsbedömning av planens miljöpåverkan
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära någon
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Således
kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. Denna bedömning grundas på
att stora negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej kunnat påträffats. Behovsbedömningen har
varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning.
Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen i sitt yttrande, daterat
1 juni 2017, framföra följande inför det fortsatta planarbetet.
Hälsa eller säkerhet – Buller
Beräkning av omgivningsbuller bör redovisas i planhandlingarna.
Strandskydd
Särskilt skäl för upphävande av strandskydd ska redovisas.
Miljökvalitetsnormer - Vatten
Dagvatten och avlopp ska hanteras med försiktighet.
Klimatanpassning
Hänsyn bör tas till framtida klimatförändringar.
Naturmiljö
Det bör göras en naturvärdesinventering i den skog som ingår i planområdet.
Fornlämningar
Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för att
klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet.
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Värdefull jordbruksmark
En avvägning bör göras mellan värdet att behålla jordbruksmarken och exploatering.
FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN
Planförslaget strider till vissa delar mot Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att pröva bebyggelse inom planområdet, i
strid mot gällande översiktsplan. Detta för att bevara de naturvärden som påträffats inom (delar av
planområdet som utgått. Föreliggande detaljplan innebär att skogs- och jordbruksmark används till nya
bostäder. Med hänsyn till planområdets geografiska lokalisering är det möjligt att erbjuda boende tillgång
till attraktiva grönområden i direkt anslutning till bostäderna. Planen innebär en omfattande
bostadsutveckling och är ett led i Katrineholm kommuns arbete om att möjliggöra för cirka 4000 nya
bostäder till år 2030.
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att föreliggande
detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Kulturmiljö
Arkeologi
I den södra delen av planområdet finns en bro som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ Östra
Vingåker 124. Bron ligger under nuvarande cykelväg som går från Sjöholms gamla skola och bedöms inte
påverkas av detaljplaneförslaget. Omgivande områden norr och nordöst om planområdet omfattar en rad
kända fornlämningar i synnerhet boplatser från stenålder och det finns risk för att oupptäckta lämningar
ligger inom planområdet. Länsstyrelsen har fattat beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 §
kulturmiljölagen för att klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet. Arbetet med
den arkeologiska förundersökningen har pågått parallellt med detaljplaneprocessen och inte påträffat
några betydande fornlämningar.
Befintlig bebyggelse
Planområdet är obebyggt. Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla skola som är uppstyckad i
två bostadsfastigheter och en näringsfastighet. Söder om planområdet pågår en utbyggnad med villor
utmed Blåvingevägen inom det planlagda området Luvsjön – etapp 3. På en höjd söder om Luvsjön kan
ytterligare villaområden ses från planområdet.
Ny bebyggelse
Planområdet består av två områden som är åtskilda från varandra av den redan planlagda
villabebyggelsen vid Blåvingevägen och Väg 557. Området ska ge förutsättningar för olika typer av
bostäder från villor till radhus eller lägenheter. Tanken med detta är att skapa ett blandat bostadsområde
där människor med olika ekonomiska förutsättningar och i olika stadier i livet kan bo.
Genom naturmark och prickmark skapas en byggnadsfri zon på tio meter mot vägområdet för Väg 557.
Därefter är det fem meter till vägbanan. Totalt placeras därmed nya byggnader ca 15 meter från Väg 557
som säkerhetszon.
2

Området i norr består av ca 30 villatomter på ca 850 – 1800 m . Tomtstorlekarna varierar lite utifrån
topografi och områdesdisposition. I den norra delen av planområdet är minsta tillåtna fastighetsyta
2
reglerad till 1800 m för en begränsad del av planområdet. Syftet med regleringen är att det ska finnas
tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Framtagen geoteknisk
utredning konstaterar att just den marken har något sämre genomsläpplighet än övrig mark. Det skapas
för denna del av planområdet inte något verksamhetsområde för dagvatten då det går att infiltrera lokalt
2
genom bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek. Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m .
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Verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas för delar av planområdet. Avsnittet ”Teknisk försörjning”
anger ytterligare detaljer kring verksamhetsområdet.
Mitt i det norra området finns ett kvarter där möjlighet ges att bygga radhus, parhus eller lägenheter i två
plan. För att skapa en flexibel byggrätt regleras exploateringsgraden till 50% per fastighet.
Illustrationsplanen visar ett exempel på utformning med 14 bostäder i kedjehus och 12 bostäder i
flerfamiljshus.
Vid infarten till det norra området föreslås en tomt för en ny förskola på fyra eller fem avdelningar.
Inom det södra delområdet placeras två kvarter runt en central park som används för dagvattenhantering.
I området tillåts lägenheter eller radhus. Byggnader är tänkt att vara i två våningar och gemensamma
parkeringar ordnas inne på tomtmarken. Detaljplanen reglerar även här exploateringsgraden till 50% per
fastighet. Illustrationsplanen visar på en utformning med 42 bostadslägenheter.
Totalt inom planområdet ges möjlighet till cirka 90 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och
lägenheter samt en förskola.

Figur 4. Illustration över planförslaget, Carlstedt Arkitekter AB

439
Antagandehandling
7(18)
Placering
Planområdet kommer att byggas ut under relativt lång tid. Vissa tomter kommer att säljas styckevis till
privatpersoner för uppförande av villor. Andra tomter och fastigheter kommer troligtvis att säljas till
byggbolag för uppförande av villor, radhus eller lägenheter. Utifrån denna förutsättning är detaljplanen
relativt flexibelt utformad och inga särskilda bestämmelser finns gällande placering. Kommunen ser dock
positivt på placering av byggnader som gynnar uppförande av solceller och hänsyn bör även tas till
terrängen för att undvika stora uppfyllnader.
Höjd
För villaområdet regleras byggnadshöjden till 6 meter och nockhöjd till 8,5 meter. Bestämmelsen gällande
byggnadshöjd säkerställer att fasader upplevs som trivsamma och inte dominerar omgivningen allt för
mycket. Bestämmelsen gällande nockhöjd säkerställer att byggnader inte blir allt för höga så att
skuggpåverkan på grannfastigheter inte blir störande. Tillsammans ger reglering av byggnadshöjd och
nockhöjd en viss flexibilitet gällande våningsantal och takvinklar men även en förutsägbarhet gällande hur
stort hus grannen får uppföra på sin fastighet.
För det södra området och för lägenhetskvarteret i norra området reglerar detaljplanen endast nockhöjden
till 8,5 meter vilket ger möjlighet till lägenhetshus i två våningar. För skoltomten regleras nockhöjden till 10
meter, vilket innebär att en skol- eller förskolebyggnad i två våningar kan uppföras.
Utformning
Stora markuppfyllnader ska minimeras och höga stödmurar bör undvikas. På de mest kuperade tomterna
ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs.
Mark och vegetation
Planområdet består av jordbruksmark i den södra delen och det norra området består mestadels av
skogsmark av varierande ålder. I området finns flera höjder med berghällar. Tvärs genom området finns
en upplyst gång- och cykelväg som sträcker sig från Sjöholms gamla skola ner mot Blåvingevägen och
Värmbol. Området närmast Luvsjön består av ängsmark.
Enligt Miljöbalkens 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Den jordbruksmark som tas i anspråk har i ”Översiktsplan 2030 - del staden” pekats ut som
utvecklingsområde för bostäder. En ändamålsenlig utbyggnad av Katrineholm med nya bostäder får anses
vara ett väsentligt samhällsintresse som i detta fall väger tyngre än fortsatt jordbruk.

440
Antagandehandling
8(18)

Figur 5. Jordbruksmarken i södra området sett från Blåvingevägen.

Figur 6. Befintlig cykelväg genom skogen.

Figur 7. Berget i öster som planläggs som natur.

Naturvärden
En naturvärdesinventering har genomförts för detaljplaneområdets södra delområde i maj 2016 och en
har gjorts för det norra delområdet i maj 2017. Sammanfattningsvis bedöms det södra delområdet ha ett
lågt naturvärde då det består av brukad åker. Norr om åkern finns en hassellund med ung hassel och
många ädellövträd med ”påtagligt naturvärde”, Figur 9.
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Det norra delområdet, barrblandskogen, bedöms sammanfattningsvis ha ”påtagligt naturvärde” på grund
av förekomsten av viktiga strukturer som luckighet, olikåldrande bestånd, block, lodytor m.m. Antalet
naturvårdsarter är begränsat i barrblandskogen (nr 2) men tämligen stort i klibbalskogen (nr 1) som
bedöms ha ”högt naturvärde”, se Figur 8. Åkerholmen (nr 3) i sydost utanför planområdet hyser
lundartade förhållanden och bedöms ha höga naturvärden. Närmast landsvägen finns ett större inslag av
täta bestånd med planterad gran (nr 5) vilket drar ner naturvärdet för denna del till ”visst naturvärde”.
Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker (nr 4) som helt saknar naturvårdsarter och
värdeelement.

Figur 8. Norra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa
Naturvård, 2017-06-01)

Figur 9. Södra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02)
Planförslaget
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till de stora natur- och rekreationsvärdena som
framkommer utifrån inventeringen. Bostäderna i norra området har placerats med ett respektavstånd till
den befintliga våtmarken med sitt höga naturvärde. För att förstärka naturvärdena kan våtmarken
användas för omhändertagande av dagvatten.
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De tydliga berghällarna har lämnats som naturmark och grönsläpp finns genom kvarteren för att skapa ett
naturnära boende där de boende enkelt tar sig ut i naturen. Norr om kedjehusen placeras områdets
gemensamma naturlek där det finns ett stort flyttblock och en liten bergknalle med höga naturvärden.
Friytor och friluftsliv
Lekplats och goda möjligheter till utevistelse finns inom planområdet och i omgivningen. Runt
planområdet finns mycket goda förutsättningar för friluftsliv och idrottsaktiviteter. Direkt väster om
planområdet ligger ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och med Krämbolsstugan. I
stadsdelen Värmbol ca 1 km öster om planområdet finns Värmbols idrottsplats med fotbollsplaner och intill
Nyhemsskolan finns idrottshall.
Service
Närmaste F-6 skola är Nyhemsskolan som ligger i stadsdelen Nyhem ungefär 2 km från
detaljplaneområdet. Närmaste förskola är Sörgårdens förskola som ligger cirka 2 km från
detaljplaneområdet. Skolan för årskurserna 7 - 9 och gymnasieskola finns i centrala Katrineholm. Inom
planområdets norra del tillåts även uppförande av förskola. Uppskattningsvis kan en förskola med fyra
eller fem avdelningar uppföras inom området. Närmaste livsmedelsaffär finns i korsningen Värmbolsvägen
– Vingåkersvägen cirka 2 km från planområdet.
Gator och trafik
Planområdet har justerats så att vägområdet för väg 557 inte ingår i detaljplanen.
Planområdet trafikeras via väg 557. Vägen har i dag en skyltad hastighet på 70km/h. En översyn av
högsta tillåtna hastigheter på väg 557 bör göras i samband med att planområdet bebyggs.
Från planerad bebyggelse är det en byggnadsfri zon på tio meter till väg 557:s vägområde. Därefter är det
fem meter till vägbanan. Därmed tillåts nya byggnader placeras som närmast ca 15 meter från vägen.
Detta avstånd bedöms utgöra en tillräcklig säkerhetszon. Mot väg 557 läggs en fyra meter bred naturmark
och utfartsförbud för att förhindra att utfarter anordnas mot Trafikverkets väg från tomtmarken.
Mot Krämbolsvägen läggs in en två meter bred naturmark samt utfartsförbud för att förhindra utfarter ditåt
från tomtmarken.
Det norra området har en centralt placerad angöringsgata med en gatuområdesbredd på 14 meter för att
inrymma en gång- och cykelbana, kantstensparkering och trädplanering.
Inom området är lokalgatornas vägområden 8 meter breda så att möjlighet finns för dagvattendike intill
den 5,5 meter breda körbanan. I norr och i öster avslutas planområdet med mark för lokalgator för att
planmässigt inte förhindra en fortsatt utbyggnad i området med fler bostadsetapper.
Även det södra området har en angöringsväg ut mot Väg 557. Angöringsvägens placering är bland annat
vald för att bibehålla siktlinje från landsvägen ner mot landskapet runt Lillsjön.
Gång- och cykel
Genom planområdet går en grusad cykelväg från Sjöholms gamla skola som fortsätter mot centrala
Katrineholm. Cykelvägen är belyst. Bostadskvarteren har utformats med anslutande cykelvägar så att alla
boende enkelt ska kunna gå och cykla mot Värmbol och centrala Katrineholm. I närområdet finns
sammanhängande cykelvägar. Vidare mot centrum finns ett bra cykelvägnät men vissa sträckor skulle
kunna förbättras för att få ett sammanhängande och attraktivt cykelvägnät. Väg 557 saknar i dagsläget
separat cykelbana. Norr om Blåvingevägen finns en grusad gångstig som knyter samman villaområdet
med Krämbolsområdet.
Parkering/cykelparkering
Parkering för boende och besökare kommer att ske inom respektive fastighet. För fastigheter där
flerfamiljshus uppförs gäller parkeringsnormen minst 1 parkeringsplats/lägenhet. I dag finns en liten
grusparkering mitt emot Sjöholms gamla skola som används som besöksparkering. Planförslaget ger
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möjlighet för denna parkering att finnas kvar inom naturmarken, i anslutning till befintlig gång- och
cykelbana.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är vid Rådjursstigen ca 500 meter söder om planområdet längs Väg 557.
Busshållplatsen trafikeras av stadsbusslinje nr 1 med en avgång varje halvtimma. Restid in till
Katrineholms resecentrum är 20 minuter.
Ungefär lika långt norr om planområdet finns en busshållplats vid riksväg 52 som trafikeras av
regionbussar mot Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna.
I detaljplanen har ett område avsatts för eventuell framtida bussvändslinga intill i anslutning till det norra
områdets infartsväg ca 50 meter söder om Sjöholms gamla skola. Busshållplatser kan även byggas i
anslutning till Blåvingevägen i detaljplanens södra del.
Tillgänglighet
Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar
gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga.
Radon
En markradonundersökning för Luvsjöområdet genomfördes 1983 av statens geotekniska institut (SGI).
Inom planområdet har prover tagits inom i stort sett hela skogsområdet som föreslås att bebyggas i
detaljplanen. I undersökningen har såväl långtidsregistrerande instrument som direktvisande instrument
använts. Gammastrålning har även mätts från kalt berg. Enligt undersökningen klassas området som
lågriskmark vilket innebär att nybyggnation kan uppföras med traditionellt byggnadssätt.
Den södra åkermarken inom planområdet omfattades inte av markradonundersökningen. En
markradonundersökning bör genomföras inför byggnation, annars ska radonsäkert byggande tillämpas.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.
Katrineholms kommun har för avsikt att utöka verksamhetsområdet och är ansvarig för att skriva fram
ärende för politiskt beslut angående detta. Närmaste anslutningspunkt finns i vändslingan på
Blåvingevägen direkt söder om planområdet. Kapacitet finns i ledningssystemet och pumpstationer för att
ansluta de nya bostäderna. Spillvattennätet inom planområdet är tänkt att vara ett självfallssystem.
Plankartan reglerar lägsta golvnivå för delar av planområdet för att säkerställa att det planerade
självfallssystemet ska fungera. Fastigheter som inte går att ansluta med självfall till det kommunala vattenoch spillvattenledningsnätet får själva bekosta nödvändig pump. Både pump och ledningar fram till
förbindelsepunkt ska då byggas och underhållas av fastighetsägaren.
Verksamhetsområdet för dagvatten utökas för delar av planområdet som inte har geotekniska
förutsättningar att infiltrera dagvatten lokalt. De områden som är markerade på kartan nedan kommer ingå
i verksamhetsområdet för dagvatten.
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Figur 10. Verksamhetsområden för dagvatten inom planområdet.
Verksamhetsområde för dagvatten skapas för vissa delar av planområdet därför att framtagen geoteknisk
undersökning visar att marken inte är tillräckligt genomsläpplig för att kunna infiltrera dagvatten lokalt där.
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom de fastigheter där det är möjligt med hänsyn till markens
geotekniska egenskaper.
Dagvatten
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före ska, enligt kommunens
dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut från detaljplaneområdet inte ska öka, eller minska,
efter exploatering jämfört med befintliga förhållanden.
Ramböll har upprättat en skyfallsmodell och dagvattenutredning för detaljplaneområdet. Utredningen visar
hur områdets dagvattenhantering ska utformas och en beräknad fördröjningsvolym för respektive
avrinningsområde har beräknats. För att inte öka flödena ut från detaljplaneområdet efter exploatering
3
3
beräknas en fördröjning på 580 m behövas i det norra avrinningsområdet och 130 m i det södra
avrinningsområdet.
Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 11. De lösningar som föreslås
har anpassats till bebyggelseutformningen enligt plankartan.
En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och rening av dagvatten inom
detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att infiltrera till underliggande
jordlager, främst i områden täckta av morän och sand som erbjuder naturliga förutsättningar för detta.
Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga vattenbalansen.
Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och avleder dagvatten från
lokalgator, infarter och delar kvartersmarken.
Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m
(bottenbredd minst 0,5 m) och ett djup på 0,5 - 1 m, föreslås på båda sidor om lokalgatorna. På så vis
fångas det smutsigaste vattnet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör
sig genom dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration finns även
möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet.
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En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av lokalgatorna och
tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet och kan sedan ansluta till torrdammen
2
som är ca 1000 m stor. Ytavrinningen ansluter sedan till befintligt dikessystem och avrinner till Luvsjön.
De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med fördel som översilningsytor där det
är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där bidrar med både fördröjning och rening då
eventuellt dagvatten rör sig över området. Klibbalsskogen i det norra delområdets sydvästa del är ett
exempel på denna typ av mark.
I det norra området finns i planförslaget två vändplatser. I anslutning till dessa, samt den bussgata som i
detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan, föreslås ytterligare makadamstråk/mindre
makadammagasin dit gatuvattnet leds initialt innan det släpps på övrigt dikessystem.
Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder dagvattnet till en torrdamm,
2
area ca 1500 m , mitt i avrinningsområdet där dagvattnet fördröjs och renas innan det släpps till
recipienten Lillsjön.

Figur 11. Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem leder dagvatten
till den lågpunkt som ligger närmast nedströms.
Skyfall
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För att förstå hur planområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag till planering av
skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen i området byggts upp med
modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25.
Resultatet från modellen visar att vissa tomter inom det nordliga området riskerar att översvämmas vid ett
skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Luvsjöns vattennivå beräknas stiga med ca 50 cm, vilket
innebär att vattenytans utbredning ökar.
För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna fastighetsgränser lagts ovanpå
maximalt översvämningsdjup, Figur 12.
Det går att förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta fastigheten så att
avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet söder om den översvämmade fastigheten.
I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika översvämning i detta
område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gc-vägen. Detta kan åstadkommas genom att
fastigheten höjdsätts så att den tillåts avrinna mot vägen eller så krävs trummor som kan leda vattnet
under gc-vägen.
Det sydligaste av de inringade områdena visa en lågpunkt där det idag ligger en trumma med diameter
300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7 - 0,8 m. För att detta område ej ska översvämmas vid
skyfall krävs ytliga avrinningsstråk, förslagsvis ett dike, söderut längs Värmbolvägen mot klibbalskogen.
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Figur 12. Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre potentiellt
problematiska områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i rött.
Höjdsättning av fastigheter och byggnader blir extra viktigt i de utsatta områdena. Förprojektering av
lokalgator har gjorts under planprocessen för att få bra höjdförhållanden mellan gatumark och tomtmark.
Plankartan har försetts med minsta tillåtna markhöjd för de översvämningsutsatta tomterna.
El o värme
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Fjärrvärme är utbyggd till området och kapacitet finns för att
ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet.
Vattenskyddsområde
Den södra delen av planområdet berörs av skyddsområde för Lillsjöns vattentäkt. Hänsyn har tagits till
detta vid framtagandet av dagvattenlösning.
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Figur 13. Lillsjöns vattenskyddsområde.
Avfall
Sophantering sker inom respektive fastighet.
Störningar
Buller
På väg 557 har en trafikmätning gjorts senast 2007. Den mätningen visar på 330 fordon Ådt varav ca 10%
tung trafik. Boverket har publicerat ut en skrift för att räkna ut bullerstörningar från vägtrafik ”Hur mycket
bullrar vägtrafiken?”. Den uppmätta trafikmängden innebär att bullret från vägtrafiken underskrider 55 dBA
ekvivalentnivå vid planerade bostäder. Riksväg 52 ligger ca 400 meter norr om planområdet och trafiken
där ger inte upphov till buller som påverkar bostäderna inom planområdet.
I planförslaget har bussvändslingan flyttats längre från bostäderna vid Sjöholms gamla skola och
naturmark sparas mellan bostäderna och bussvändslingan. Avståndet från bussvändslinga till de nya
villatomterna har utökats. Med bussvändslingans nya placering bedöms inga bullerstörningar uppstå vid
bostäderna.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Sociala konsekvenser
Boende i Sjöholms gamla skola kan komma att påverkas negativt med ökad trafik och bussvändslinga ca
50 meter söder om bostäderna. En exploatering av skogen påverkar närmiljön negativt med nya hus och
sämre möjlighet till rekreation.
Även för de boende på Blåvingevägen kan en exploatering av skogen upplevas negativt. För barnfamiljer
kan fler barnfamiljer i området uppfattas som positivt. Även närhet till en ny förskola kan upplevas som
positivt samtidigt som själva exploateringen av skogen känns negativ.
Detaljplanen har områden för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Syftet med detta är att få en
större social blandning i Luvsjön med olika ekonomiska förutsättningar, ålder och bakgrund.
Ekologiska konsekvenser
Planförslaget innebär att en stor del av skogen huggs ner och åkermark tas i anspråk för ny bebyggelse.
Planförslaget har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesbedömning och områdena med högst
naturvärden planläggs som naturmark.
Ekonomiska konsekvenser
Relativt stora investeringar krävs för att bygga ut infrastrukturen i området. En fördel är att fjärrvärme samt
vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till planområdet. Detaljplanen ger möjlighet att sälja vissa
kvarter för lägenhetsbyggnation vilket ger ett ekonomiskt tillskott. För kommunen är en även en ökande
befolkning genom nybyggnationen positivt. Om stadsbussen förlängs in i planområdet med ändhållplats
vid Sjöholms gamla skola behöver ytterligare en buss köpas in vilket leder till en ökad driftskostnad för
kommunen. Planerad bebyggelse innebär att system för vatten, spillvatten och dagvatten behöver byggas
ut. Sörmland vatten kommer få betala för utbyggnaden och underhållet av anläggningar för vatten,
spillvatten och dagvatten inom planområdet. För de delar av planområdet som verksamhetsområdet för
dagvatten utökas till kommer Sörmland vatten behöva omhänderta dagvattnet även från privata
fastigheter. De fastigheter som inte innefattas av det utökade verksamhetsområdet för dagvatten är
skyldiga att omhänderta det egna dagvattnet inom den enskilda fastigheten (lokalt omhändertagande).
Planerad utveckling kostar även för kommunen då den bekostar gator med tillhörande dagvattendiken
inom planområdet och de dammar som behövs för att fördröja dagvattnet från planområdet. Byggande av
övrig infrastruktur inom området kommer även kosta för de som ska bygga ut och underhålla dem.
Nollalternativ
Nuvarande markanvändning fortsätter och inga nya fastigheter för bostadsbyggnation skapas.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Exploateringen av området kommer att ske under en relativt lång tid och genomförandetiden föreslås
därför till 15 år från den dag planen vinner laga kraft.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:
Samråd……………………..4:e kvartalet 2017
Granskning………………...2:a kvartalet 2018
Antagande ………………...4:e kvartalet 2019
Laga kraft ………………….4:e kvartalet 2019
Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för Väg 557.
Exploatören svarar för genomförandet av planen.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Katrineholms kommun ansvarar för och bekostar erforderliga fastighetsbildningar. Detta innebär att
kommunen ansvarar för att initiera och bekostar lantmäteriförrättningar.
AVTAL
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm Vatten- och Avfall AB och Katrineholms
kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och avlopp samt för att utöka verksamhetsområdet.
Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta exploaterings- eller markanvisningsavtal med privata
byggherrar för etappvis utbyggnad för delar av området.
EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanen bekostas av kommunen då den är av allmänt intresse och det är angeläget att kommunens
mark planläggs för bostadsmark för att nå kommunens höga ambitioner kring nybyggnad av bostäder.
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.
VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av exploatören.
Katrineholm den 2019-09-05

Jonatan Faijersson
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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Datum

Kommunledningsförvaltningen

Vår beteckning

2019-10-31

Nämndadministration
Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16
september 2019 till och med den 14 oktober 2022
Kommun: Katrineholm
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Ismaail Mahamed Mahamuud
Avgåendeen ersättare: Anders Karlsson
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