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Förslag till service- och tekniknämndens underlag för
övergripande plan med budget 2023
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med
budget 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I april 2022 beslutade kommunstyrelsen om Planeringsdirektiv 2023 med plan för 20242025. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med
underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2023.
Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun behandlas i
kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i november.
Service- och teknikförvaltningen har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat
ett förslag till service- och tekniknämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande
plan med budget 2023. Dokumentet innehåller bland annat volymmått, förutsättningar,
prioriteringar, driftbudget och investeringsbudget. I ärendet noteras särskilt att
prisutvecklingen i omvärlden, i kombination med de i planeringsdirektivet föreslagna
budgetförutsättningarna, gör att prioritering och anpassning av verksamhet kommer att bli
aktuellt under kommande år.
Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska
respektive nämnd fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder tillträder
den 1 januari 2023 kommer nämndernas planer inte fastställas innan planeringsåret
påbörjas. Nämndens plan med budget ska fastställas senast i februari 2023.
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Inledning
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen
för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas
under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller
ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta
planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram
underlag för kommunens övergripande plan med budget. Service- och tekniknämndens underlag
för övergripande plan med budget behandlas i service- och tekniknämnden i juni månad.
Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna
fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder tillträder 1 januari 2023 kan
nämndernas planer inte fastställas innan planeringsåret påbörjas. Nämndernas planer med budget
ska fastställas senast i februari 2023.

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever
av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och
förändring.
Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde
Service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och
tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift,
förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och
service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.
I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens verksamheter,
ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt
fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och naturområden,
samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö ingår också i
uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och medborgare samt
administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig del, likaså är att ge stöd till
kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård, vaktmästeri, kommunväxel, logistik
samt post- och pakethantering.
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Volymutveckling
Service- och tekniknämnden
Volymmått

Utfall 2021

Prognos 2022

Prognos 2023

Nytt mått

Nytt mått

Nytt mått

37 608

125 000

125 000

61

56

63

38 843

32 000

32 000

Lunchportioner förskola

260 972

260 000

250 000

Lunchportioner grundskola

545 965

580 000

550 000

95 022

130 000

130 000

131 247

130 000

130 000

80 729

75 000

75 000

Inkommande samtal per dag i växeln

580

600

600

Bilar inom bilsamordningen

123

115

115

Besök i Duveholmshallen
Besök i simhallen
Avtal med föreningar
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC
Dagsportioner särskilt boende för äldre
Portioner matlåda äldreomsorg

Kommentar till volymmått
En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen är under framtagande. Arbetet har
försenats under pandemiåren men målsättningen är att detta ska vara färdigställt inför 2023.
Antalet besökare i simhallen förväntas återgå till de nivåer som rådde före pandemin.
Förhoppningen är att uppstarten i föreningslivet efter pandemin, satsningarna på barn och unga
och det pågående hälsoåret kan få fler föreningar att starta upp bidragsberättigad verksamhet
kommande år.
Mängden (kvadratmeter) asfaltsbeläggning har stort samband med hur mycket investeringsmedel
som beslutas i kommunens budgetprocess.
Prognosen för antal lunchportioner inom grundskola har skrivits ned något utifrån minskande
volymer i de senaste mätningarna.
Måttet för antal portioner matlåda inom äldreomsorgen avser Katrineholms kommun samt
produktion till Flens kommun.
Prognosen över antalet inkommande samtal till växeln har skrivits ned något, detta då mängden
interna samtal minskat till följd av ett ökat användande av digitala mötesfunktioner.
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Förutsättningar och
prioriteringar
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
I en tid när platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare blir skötseln
av det offentliga rummet en viktig förutsättning för att göra en kommun attraktiv i medborgarnas
och omvärldens ögon. Service- och tekniknämndens verksamheter har därigenom en strategisk
betydelse. Parker, stadsgrönska, inbjudande lekparker, välskötta sport- och fritidsanläggningar samt
andra miljöer som inbjuder till aktivitet och utevistelse bidrar starkt till ett samhälles attraktivitet.
I Katrineholm finns även en lång tradition av att anordna event, arrangemang, cuper, läger och
tävlingar inom idrott, kultur och andra intresseområden. Service- och teknikförvaltningens
verksamheter bidrar ofta till att på olika sätt skapa förutsättningar för dessa arrangemang.
Mängden besökare gynnar näringslivet men ger också möjligheter att marknadsföra Katrineholm
som en plats att leva, bo och verka på. Här finns således stora möjligheter för det
kommungemensamma arbetet i syfte att stärka kommunens attraktionskraft.
Vidare finns idag en stor grupp potentiella medarbetare som ännu inte kommit in på
arbetsmarknaden, inte minst i form av nyanlända invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Att
hitta sätt för dessa personer att etablera sig i arbetslivet är av avgörande betydelse för att klara
välfärdens utmaningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera verktyg för att
säkra förvaltningens kompetensförsörjning. Viktiga ingångar för att rekrytera personal till serviceoch teknikförvaltningen är att ta emot praktikanter och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder.
Inom ramen för ESF-projektet MIKA YB har service- och teknikförvaltningen under 2022 tagit fram en
handledarutbildning för att säkerställa ett lärande praktikmottagande i förvaltningens
verksamheter.
Prioriteringar 2023








Välskötta lekparker, grönområden, gator, idrottsanläggningar och andra utemiljöer
Se över om fler lokala och småskaliga matproducenter har möjlighet att leverera till
kommunen
Fortsätta med utbildning av handledare för praktikanter för att säkerställa ett gott
praktikmottagande
Erbjuda praktikplatser för deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder
Samverka kring kommunal vuxenutbildning inom storkök/restaurang tillsammans med
Lindengymnasiet och Viadidakt
Samarbete med Katrineholms Tekniska College för att ta emot yrkespraktikanter inom
fordon, bygg och anläggning
Ta emot sommarjobbare inom alla enheter

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Attraktiva och hållbara boende- och livsmiljöer är viktigt för kommunens attraktivitet och identitet
som plats. Bilden av Katrineholm som en blomstrade trädgårdsstad ska fortsätta att utvecklas i linje
med de globala målen för hållbar utveckling. Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering
och ökad automatisering är viktiga verktyg för att uppnå detta.
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En välskött utomhusmiljö upplevs också som en trygg sådan. Att människor trivs och vistas utomhus
är en betydelsefull trygghetsfrämjande faktor. Fortsatta satsningar på belysning, liksom
skyndsamma åtgärder mot skadegörelse och klotter, är en viktig del i arbetet med att skapa
attraktiva, hållbara och trygga boende- och livsmiljöer. Utbyte av gammal belysning till ny LEDbelysning bidrar också till energieffektiviseringar.
Vidare ska kommunens strategi för lek- och aktivitetsparker omsättas till genomförandeplaner. Här
har kommunens verksamheter en stor påverkan på barn och ungas förutsättningar för fysisk
aktivitet, motorisk träning och den viktiga utveckling som sker i samband med lek. De förvaltningar
som är involverade i planering och utformning av barn- och ungas lekmiljöer behöver kraftsamla
gemensamt för att på ett bättre sätt skapa lekmiljöer som är gröna, fantasifulla och utgår från barns
behov. Utvecklingsarbetet stödjs av kommunens samarbete med organisationen Generation Pep
och pilotprojektet Pep kommun, samt deltagandet i Region Sörmlands länsövergripande projekt
Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS).
Satsningen på att prioritera gång- och cykeltrafik före biltrafik ska fortsätta. Detta för att öka
tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter samt för att främja hållbara och hälsosamma
resvanor. Den under 2022 genomförda väginventeringen ska ligga till grund för en långsiktig
resursplanering av kommunens gatu- och vägunderhåll.
Prioriteringar 2023









Digitalisering av skötselplaner för anläggningar och utemiljöer i syfte att skapa ett effektivt
drift- och underhållsarbete
Automatisering av arbetsmoment inom skötsel av grönytor och andra utemiljöer för att på
ett resurseffektivt sätt bidra till höjd kvalitet och ökad hållbarhet
Omställning till en större andel eldrivna verktyg, maskiner och fordon vilket minskar
klimatavtrycket och bidrar till en bättre arbetsmiljö
Prioritera satsningar på belysning utifrån trygghet och säkerhet
Skadegörelse och klotter ska hanteras skyndsamt
Genomföra aktiviteter för att påverka beteenden som leder till minskad nedskräpning
Trygghetsvandringar ska genomföras och identifierade risker och brister ska åtgärdas
Prioritera gång- och cykelvägar i drift- och underhållsarbetet

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
En trygg och välfungerande skolmiljö är en förutsättning för studiero och lärande. Service- och
tekniknämndens måltidsverksamhet har här en viktig roll i att ge barn och elever goda möjligheter
att utvecklas och prestera i sitt skolarbete. Organisatoriskt pågår flera förändringar kopplat till att
nya kök startas på Järvenskolan och Stensättersskolan läsåret 2022/2023. En måltidsgrupp med
elever och pedagoger kommer bildas för att öka delaktighet och samsyn och för att tillsammans
utveckla moderna och innovativa skolrestauranger.
Vidare har städning och vaktmästeri stor betydelse för skolmiljön. De skollokaler som tas i drift
under 2022, med skofria inomhusmiljöer, nya golvmaterial, mer heltäckningsmattor och större
glasytor, skapar delvis nya förutsättningar för städ.
Vad gäller städningen av skollokaler finns också behov av ett utvecklingsarbete kring skolans
toaletter. Ambitionen är att tillsammans med KFAB och skolverksamheten gemensamt arbeta med
beteende, städning och underhåll för att få en trevligare skolmiljö. I detta arbete avser service- och
teknikförvaltningen att testa möjligheten att med hjälp av digitala sensorer, som mäter
användningen av toalettutrymmena, åstadkomma en bättre och mer behovsanpassad renhållning.
Det sjunkande barnantalet i kommunens förskolor påverkar både bildningsförvaltningens och
service- och teknikförvaltningens verksamheter. Det är viktigt att båda förvaltningarna samverkar i
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denna fråga för att se vilka anpassningar utifrån demografin som ger störst effekt för hela
verksamheten.
Prioriteringar 2023









Utbildning för kökspersonal om goda och hälsosamma frukostar och mellanmål samt
måltidspedagogik
Utvärdera servering av grötfrukost på Järvenskolan och följa studier kring servering av
mellanmål i skolan
Utveckla måltidspedagogiken inom förskola och skola, exempelvis genom att tillsammans
med skolans elever arbeta med ett så kallat kockfritids under lov
I samarbete med Lindengymnasiet ta fram "Må bra luncher" för barn och ungdomar
Skapa trygga måltidsmiljöer för alla elever, med extra fokus på situationen för barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Implementering av appen "Lajka maten" där elever kan ge direkt återkoppling på den
serverade maten
Följa upp städningen av nya skollokaler, där utformning och materialval skapar nya
förutsättningar för städ
Tillsammans med KFAB och skolverksamheten gemensamt arbeta med beteende, städning
och underhåll av skolans toaletter för en bättre skolmiljö

Trygg vård & omsorg
Service- och tekniknämndens verksamheter bidrar till målområdet på flera sätt. Välskötta utemiljöer,
stadsgrönska, sport- och fritidsanläggningar är några av de faktorer som skapar förutsättningar för
en god hälsa och meningsfulla aktiviteter, oavsett ålder. Individuell nutritionsbehandling inom vårdoch omsorg, med handledning av personalen för att anpassa maten till individens behov, är ett
annat exempel.
Prioriteringar 2023









Aktiviteter i restaurangerna vid kommunens äldreboenden
Utematlagning ska erbjudas inom äldreomsorg och funktionsstöd
Fortsätta utveckla attraktiva och stimulerande utemiljöer vid kommunens äldreboenden
Matråd ska återinföras inom äldreboenden för ökad samverkan mellan kök och
avdelningspersonal
Hitta former för kökspersonal och brukare att träffas gällande matfrågor
I dialog med vård- och omsorgsförvaltningen utveckla arbetet med digitala utbildningar
inom mat och hälsa
I samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen utreda nya sätt att följa och utvärdera
nutritionsarbetet
Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar) och satsning på hälsa

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Det Idrottspolitiska programmet för Katrineholms kommun, som beskriver hur förutsättningarna för
idrott, fritid och föreningsliv ska stärkas, löper ut i december 2023. Framtagandet av ett nytt
program ska göras i dialog med den idrottstrategiska gruppen, en samverkansgrupp mellan
kommun och föreningsliv, och representanter från föreningslivet. Vid beredningen av strategiska
frågor kommer även föreningslivets samlade röst i det nystartade Idrottsrådet att vara en viktig
samverkanspartner, liksom de kopplingar och gemensamma frågor som hanteras tillsammans med
näringslivet.
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Kommunens arbete med barn och ungas förutsättningar för hälsa och en meningsfull fritid
fortsätter. Arbetet behöver beakta att det finns utmaningar med en ojämlik hälsa kopplat till
socioekonomiska faktorer. Insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till
en mer jämlik hälsa ska därför uppmuntras och utvecklas.
Vidare är Katrineholms kommun en av sex utvalda pilotkommuner som deltar i organisationen
Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Arbetet inom projektet startade under våren 2021 och
berör flera av service- och tekniknämndens verksamheter. Projektet syftar till att skapa
förutsättningar för att barn och unga ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt
liv. Arbetet är kommunövergripande och kommer även att involvera föreningslivet och näringslivet.
Djulöområdet är ett av kommunens mest populära rekreationsområden. I kommunplan 2019-2022
finns ett uppdrag att utreda en modernisering och ansiktslyftning av campingen vid Djulö. En vision
och en flerårsplan för förverkligande av denna har tagits fram. Första steget i det kommande
arbetet är en modernisering med uppförande av ett nytt strandcafé som idag drivs av campingens
entreprenör, men som också tjänar områdets övriga gäster. Det nya strandcaféet kommer att
innebära förbättringar och möjligheter till effektiviseringar för entreprenören som driver
campingen. Detta då funktionen med reception, incheckning och café framgent kommer att kunna
hanteras i samma byggnad. För att förverkliga övriga delar av den framtagna visionen med en
moderniserad och utökad camping, behöver arbete med fortsatt planering och projektering
genomföras och en ny detaljplan för området behöver tas fram.
Prioriteringar 2023











I samverkan med den idrottstrategiska gruppen och med representation från föreningslivet
revidera det Idrottspolitiska programmet
Utveckla samverkan med den idrottstrategiska gruppen, föreningslivet och näringslivet i
syfte att utveckla förutsättningarna för idrott, fritid och föreningsliv i Katrineholm
Uppmuntra och utveckla insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som
bidrar till en mer jämlik hälsa för barn och unga, exempelvis arbetet med Lyckliga gatorna
och Kronfågels samverkansprojekt Rätt till rörelse
Arbeta med att skapa förutsättningar för folkhälsa och ungas rörelse, bland annat inom
ramen för Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun
Låta föreningsservice vara vägen in till kommunen och fortsätta stötta föreningar i sin
föreningsutveckling med hjälp av den framtagna föreningshandboken
Fortsätta arbetet med inventering, underhållsplanering och utveckling av kommunens
lokaler och anläggningar avsedda för idrott, fritid och föreningsliv
I dialog med föreningar, inom den idrottsstrategiska gruppen, arbeta och genomlysa
kommunens hyresnivåer för lokaler och anläggningar samt se över den arbetsmodell som
finns för intern respektive extern lokaluthyrning.
Fortsätta planera och projektera utvecklingen av Djulö camping

Hållbar miljö
Arbetet för att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt möta klimatomställningen innebär ett
ökat förändringstryck inom service- och tekniknämndens verksamheter. I Katrineholms kommuns
senaste hållbarhetsredovisning anges flera utmaningar för nämndens verksamheter att arbeta
vidare med. Här framgår exempelvis att ytterligare åtgärder behövs för att minska matsvinn,
fossilanvändning och nedskräpning.
Insatserna för att minska verksamhetens klimatpåverkan inom förvaltningens måltidsverksamhet
behöver fortsätta. Utmaningarna inom målområdet förstärks tydligt av de problem i livsmedels- och
varuförsörjningen som uppkommit till följd av kriget i Ukraina. Även inom drift, skötsel, förvaltning
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och nyproduktion av kommunens offentliga miljöer, infrastruktur, fastigheter och anläggningar kan
hållbarhetsarbetet växlas upp ytterligare. Med hjälp av omvärldsbevakning, checklistor och nya
arbetssätt kan klimatavtrycket minska.
Andelen fossiloberoende fordon i kommunens personbilsflotta har under de senaste två åren ökat
från ca 60% till 90%. Utmaningen framöver är att följa utvecklingen inom transport och den tunga
fordonsmarknaden för att hitta alternativ till dagens fordon. Ambitionen är att hitta miljövänliga
alternativ som både är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Prioriteringar 2023











Aktiva åtgärder för att minska matsvinnet
Aktivt arbete med omställning till hållbara livsmedel
Med hjälp av det nya kostdatasystemet följa upp volymer och klimatavtryck för serverad mat
och med detta som stöd utveckla recepten för minskad klimatpåverkan
Digitalisering av egenkontrollprogrammet i köken
Fortsatt arbete med att minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast
Åtgärder utifrån kommunens nedskräpningsstrategi för att minska nedskräpningen, både av
naturen och den bebyggda miljön
Fortsatt arbete med energieffektiviseringar
Utveckla nya arbetssätt och metoder som minskar klimatavtrycken vid drift, skötsel,
förvaltning och nyproduktion av kommunens offentliga miljöer, infrastruktur, fastigheter och
anläggningar
Bevaka utvecklingen av lastbilar och andra tunga fordon för att hitta miljövänliga alternativ

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Coronapandemin, klimatförändringar och det pågående kriget i Europa har på olika sätt påverkat
prisutveckling samt varu- och livsmedelsförsörjning. Detta är omständigheter som medför
betydande utmaningar. Service- och teknikförvaltningens bedömning är att denna utveckling, i
kombination med föreslagna budgetförutsättningar, gör att prioritering och anpassning av
verksamhet kommer att bli aktuellt under kommande år.
Händelseutvecklingen de senaste åren har också satt ljuset på vikten av en god
beredskapsplanering. Det ansvar som kommuner och regioner har för medborgarna i vardagen
gäller även vid kris. I händelse av kris är det exempelvis en viktig uppgift att fortsatt kunna
tillhandahålla måltider inom skola och omsorg. Andra strategiskt viktiga frågor inom nämndens
ansvarsområde är bland annat att säkerställa växel och kommunikation, transporter samt
framkomlighet på vägar.
Under 2023 kommer förvaltningen, tillsammans med digitaliseringsenheten, att arbeta för att
identifiera och utvärdera de möjligheter som den nya telefonväxeln och enhetshanteringen av
mobiltelefoner för med sig. Detta är en strategisk fråga då en ökad digitalisering och mobilitet inom
kommunens verksamheter ställer nya krav på telefonin. Tekniken ger också nya möjligheter för en
bättre tillgänglighet och service till kommunens innevånare.
Prioriteringar 2023






Prioritera och anpassa verksamhet utifrån budgetförutsättningar
Bevaka prisutvecklingen gällande varor, livsmedel, drivmedel och tjänster i syfte att
upprätthålla kostnadskontroll och tidigt identifiera behov av alternativa lösningar
Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut
Anpassa måltidsorganisationen utifrån förändrat elevantal
Stärka förutsättningarna för en ökad livsmedelsberedskap inom kommunens
måltidsverksamhet samt fortsätta arbetet med att hantera krislager av skyddsmaterial till
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vård- och omsorgsförvaltningen
Fortsätta att dra nytta av samarbetet med kulturförvaltningen, bland annat genom den
gemensam staben som verksamhets- och chefsstöd
Fortsätta utveckla arbetsprocesser kopplade till kommunens ägda fastigheter tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning
Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och automatisering
Utreda förutsättningarna att omstrukturera eller digitalisera kommunens fysiska internpost i
syfte att effektivisera verksamheten
Fortsatt satsning på att med ett salutogent förhållningssätt vara en hälsofrämjande
arbetsplats
Uppmuntra medarbetare till att använda friskvårdsbidraget
Stärkt arbetsmiljöarbete och kontinuerlig uppföljning av förekommande sjukfrånvaro, tillbud
och skador, rehabiliteringsärenden
Samarbete med Lindengymnasiet och Viadidakt kring vuxenutbildning inom
restaurang/storkök, där förvaltningen erbjuder möjlighet till bra praktikplatser
Tydliggöra medborgarnas kontaktvägar till förvaltningen, samt effektivisera det interna
kommunikationsflödet
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Särskilda beredningsuppdrag
Plan för arbete med jämförelser och goda exempel
Arbetet inom jämförelsenätverket måltidsorganisation har fortsatt tillsammans med kommunerna
Köping, Munkedal och Sala. Samtliga kommuner ha en central måltidsorganisation men med skilda
budgetmodeller.
För att titta på elevernas nöjdhet kring måltider har nätverket tagit fram en gemensam enkät.
Elevernas upplevelse av maten skiljer sig mycket lite åt mellan kommunerna. I två av
jämförelsekommunerna har insatser gjorts kring pedagogernas viktiga roll i samband med
måltiderna, vilket tycks påverka i vilken utsträckning pedagogerna pratar om maten med eleverna.
För Katrineholms del har erfarenhetsutbytet lett till nya arbetssätt och rutiner inom
måltidspedagogik.
Jämförelsenätverket kommer framåt att fokusera på att jämföra råvarukostnader samt hur dessa
eventuellt avspeglas i övergripande mål/indikatorer för kommunernas måltidsorganisationer.
Jämförelsen är även högst aktuell utifrån världsläget med stigande livsmedelspriser. Statistiken för
detta hämtas ur ett gemensamt uppföljningsverktyg för livsmedelsinköp.
Utöver jämförelsenätverket kommer Katrineholms kommuns medlemskap i Måltid Sverige att
möjliggöra jämförelser med övriga sörmländska kommuner. Den sörmländska sektionen möjliggör
samarbeten kring bland annat utbildningar samt jämförelser av nyckeltal, indexeringar,
upphandlingar samt budgetmodeller, vilket skapar möjligheter för effektiviseringar och ökad
måluppfyllelse.
Katrineholms kommun deltar också tillsammans med Krokom, Lilla Edet, Sundbyberg, Uppsala och
Vårgårda kommuner i organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Projektet syftar till
att skapa förutsättningar för att barn och unga ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och
hälsosamt liv. Inom ramen för projektet utbyts idéer, kunskap och erfarenheter i det gemensamma
utvecklingsarbetet som pågår inom åtta olika kommunövergripande temaområden:
samhällsbaserade program, förskole- och skolbaserade program, aktiv transport, barnens
perspektiv, matmiljö för bättre hälsa, hälsofrämjande samhällsplanering och stadsplanering,
hälsofrämjande hälso- och sjukvård, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla.
Uppdrag till service- och teknikförvaltningen att utreda effekter på kostnaderna för städning
av att kommunen under 2022 och 2023 går in i nya verksamhetslokaler samtidigt som vissa
lokaler tomställs
Från 2022 sker ett antal förändringar gällande verksamhetslokaler vilket påverkar städkostnaderna
för bildningsnämnden respektive service- och tekniknämnden. För beräkning av kostnadseffekten
har offerter beställts och granskats utifrån gällande avtal. Priserna är framtagna utifrån gällande
löne- och materialkostnader. Arkitektur, materialval och skofria lokaler ger samtidigt delvis nya
förutsättningar, varför en uppföljning av städningen tillsammans med entreprenören är planerad till
slutet av höstterminen 2022.
Vid bedömning av de framtida kostnaderna finns dock en del osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till.
Exempelvis är vissa lokaler inte färdigställda och slutlig tidpunkt för in- respektive utflyttningar
påverkas av att tidplaner för om- och nybyggnationer hålls. Därutöver sammanfaller
verksamhetsövertagande av lokaler i dessa fall oftare med läsår än med budgetår. Med hänsyn
taget till detta har därför en bedömning gjorts av den sammanlagda helårseffekten på
städkostnaden för de båda nämnderna utifrån att samtliga pågående och planerade förändringar är
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färdigställda.
För bildningsnämnden bedöms kostnaderna öka med ca 2 700 tkr.
Beräkningen baseras på städkostnaderna för den nybyggda Stensättersskolan, nybyggnation och
renovering av Järvenskolan, utbyggnation av Sandbäcksskolan, ny förskola i Forssjö samt avslut av
Västra respektive Östra skolan.
Förändringarna inträder successivt och städkostnaden för den tidigare enheten Tallåsskolan
(exklusive aulan och Plättis) kommer att pausas under renovering. Södra skolan som i dagsläget är i
full drift har en årlig städkostnad på ca 990 tkr. Indexreglering av städkostnaden för Södra skolan
sker under slutet av 2022.
För service- och tekniknämnden bedöms kostnaderna öka med 270 tkr.
Beräkningen baseras på Stensättersskolans respektive Skogsborgsskolans idrottshall, ombyggnation
av Kupolen samt avslut av Östra skolans idrottshall. Ingen städkostnad för Kupolen i samband med
renovering/ombyggnation.
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Revidering av taxor och avgifter
I samband med att service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget
behandlas av service- och tekniknämnden, behandlas även förslag till kommunfullmäktige om
revidering av styrdokumenten Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar - KFS
4.11 och Avgifter för externa måltider - KFS 4.30.
Styrdokumenten Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats - KFS 4.10 och Taxor och avgifter för
grävning och återställning - KFS 4.31 lämnas oförändrade.
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Preliminär driftsbudget
Nämnd

Budget (tkr)

Service- och tekniknämnden

-129 964
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Förslag till investerings- och
exploateringsplan


Bilaga 1 – Service- och tekniknämndens förslag till investeringsplan 2023-2027



Bilaga 2 – Specifikation av underprojekt gällande förslag till investeringsplan 2023-2027



Bilaga 3 – Service- och tekniknämndens förslag till fastighetsinvesteringar hos KFAB 20232027
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Bilaga: Planerade nya
upphandlingar
Föremål för upphandling

Vara, tjänst
eller
entreprenad

Direktupphandling,
upphandling eller
avrop

Leasing
Ja/Nej

När
behöver
avtalet
börja gälla

Drift eller
investering

Lätta fordon

Vara

Upphandling

Ja

Q1 2024

Drift

Däck och däckservice

Vara/tjänst

Upphandling

Nej

Q1 2024

Drift

Städmaskiner

Vara

Upphandling

Nej

Q2 2023

Drift/Inv

Fossilfri Matbil ( lätt lastbil el )

Vara

direktupphandling

Nej

Q2 2023

Investering

Lokala livsmedel

Vara

Direktupphandling

Nej

Q3 2023

Drift

Byte LED-armaturer

Entreprenad

Upphandling

Nej

Q1 2023

Investering

Traktor G/A

Vara

Upphandling

Nej

Q1 2023

Investering

Skogstraktor

Vara

upphandling

Nej

Q1 2023

Investering

Köksutensilier

Vara

upphandling

Nej

Q1 2023

Drift

I specifikationen ovan ingår inte kommande ramavtalsupphandlingar.
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Bilaga 1 - Service- och tekniknämndens förslag till investeringsplan 2023-2027

Bilaga 2 – Specifikation av underprojekt gällande förslag till investeringsplan 2023-2027

Bilaga 3 - Service- och tekniknämndens förslag till fastighetsinvesteringar hos KFAB 2023-2027

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-05-30

STN/2022:114 - 1.3.1 Styrande dokument

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Camilla Wiström

Handläggare e-post

0150-570 00

Camilla.Wistrom@katrineholm.se

Revidering av avgifter för externa måltider
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet
Avgifter för externa måltider – KFS. 4.30 i enlighet med service- och teknikförvaltningens
förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt frukost
och lunch för pensionärer har justerats för år 2023 och motiveras utifrån en anpassning till
kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.
I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar


Förslag till avgifter för externa måltider 2023 (KFS 4.30)

Camilla Wiström
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Avgifter för externa
måltider
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.30)

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom XXX:s ansvarsområde

Uppföljning
Hur:
När:

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

2 (3)

Extern prislista
Gäst

Inklusive
moms

Frukost

42/ 46kr

Lunch

84/ 90 kr

Pensionär
Frukost

28/40 kr

Lunch

69/ 80 kr

Matlåda avhämtning gäst
Matlåda

68/ 78 kr

Matlåda + tillbehör

73/ 83 kr

_______________________
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-06-14

STN/2022:115 - 1.3.1 Styrande dokument

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Oskar Holmberg Brorsson
Karin Engvall

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Oskar.Holmberg.Brorsson@katrineholm.se

Förslag till revidering av Hyror och avgifter i kommunens
lokaler och fritidsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet
Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KFS. 4.11 i enlighet med
service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar. Den uttalade modellen där externa intäkter
möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal
föreningsverksamhet förstärks i förslaget. Därutöver föreslås bland annat en reducerad
prissättning för pensionärer och pensionärsföreningar vad gäller boule, tennis och simning.
De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen kommer, i likhet med de hyror och
avgifter som nu lämnats oförändrade, att indexregleras vid årsskiftet 2022/2023.

Ärendets handlingar


Förslag till revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
– KFS 4.11

Ärendebeskrivning
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade hyror och avgifter
som underlag för det kommunövergripande styrdokumentet Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KFS 4.11.
Den tydliga prioriteringen på barn och ungdomsverksamhet kvarstår i förvaltningens
förslag, detta i linje med det idrottspolitiska programmet. Den inarbetade modellen där
externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt
övrig lokal föreningsverksamhet förstärks. En genomförd omvärldsbevakning visar
samtidigt att den externa prissättningen, även efter prishöjningen, är att betrakta som
rimlig.
I förslaget skiljer sig exempelvis prissättningen för lokala föreningars träning på is jämfört
med träning i idrottshall, detta med utgångspunkt från verksamhetens driftskostnader.
Ungdomstaxan för lokala föreningar är dock likställd för samtliga objekt.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18, Rådmannen

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-06-14

STN/2022:115 - 1.3.1 Styrande dokument

Vidare föreslås ett reducerat pris för pensionärer och pensionärsföreningar vad gäller
boule, tennis och simning. Bland övriga förändringar kan nämnas att Kupolen tas bort i
prislistan på grund av pågående byggnationer, att kostnaden för stående omklädningsrum
sänks, att fast träningslokal läggs till i prislistan samt att kostnaden för ej avbokad
träningstid sänks till 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om en indexreglering av de hyror och
avgifter som ingår i dokumentet (KF 2020-11-16, § 117). En första indexreglering skedde vid
ingången av 2022. De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen kommer, i likhet med
de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, att indexregleras vid årsskiftet
2022/2023.
Synpunkter på kommunens hyror och avgifter har inkommit från ett antal av kommunens
föreningar. Vid beredning av detta förslag har flera av de inkomna önskemålen beaktats. Ett
antal föreningar har också inkommit med en gemensam skrivelse med önskemål om att
tillsätta en arbetsgrupp med kommunala tjänstepersoner och föreningsrepresentanter som
tillsammans utreder hyresnivåer med ambition om att kunna uppnå en långsiktigt hållbar
föreningsverksamhet. Förvaltningen ställer sig positivt till detta önskemål och ser att det
lämpligtvis hanteras genom den Idrottsstrategiska gruppen, med start under hösten 2022.
Målsättningen är att utarbeta ett förslag som kan hanteras i budgetarbetet inför 2024.

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

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

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom XXX:s ansvarsområde

Uppföljning
Hur:
När:

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Taxor och avgifter
Vit text på lila bakgrund = nytt prisförslag eller nytt objekt/ny rad
Fet text på gul bakgrund = tas bort i prislista

Duveholmshallen
Sporthallar

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

Duveholmshallen A

65

140

140 / 145

340 / 350

370 / 535

670

Duveholmshallen B, C, DE

65

140

140

340 / 300

370 / 535

670

Övriga träningslokaler

65

140

115

225

245 / 295

370

Omklädningsrum, utan hall

65

65

65

65

70

70

Teorisal

65

65

65

65

70

70

Vaktmästare (utöver ord.) + moms

510

510

510

510

510

510

Avgifter (kr/timme/lokal)

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan
Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan

Gymnastik- och
tennishall

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

65

140

140

340

370 / 630

790

Avgifter (kr/timme)

Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior träning

Senior
tävling/arr

Pensionärsförening

Övriga

Tennisbana inomhus

65

140

140

140

39

140

Tennisbana utomhus

65

120

120

120

39

120

Tennisbana inne/ute säsong (minst
10 tillfällen)

65

Avgifter (kr/timme)
Gymnastikhallen

105

105

Pensionärsrabatt, 20% på enstaka tider

Simhallen

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

Per bana

20

35

70

95

125 / 190

245

Undervisningsbassäng

70

Avgifter (kr/timme)

140

395

Hyra av hela simhallen exkl. badvakt (endast utanför öppettid)
Hoppbassäng

65

135

495
2465
/2500

135

340

370 / 395

495
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Badvakt (utöver ord.) +moms

510

510

510

Avgifter kr

Barn 0-7år

Ungdom
8-17 år

Vuxen

Per person

20

50

75

Rabattkort 10 bad

155

410

615

Halvårskort

255

615

1030

Årskort

360

1030

1540

510

510

510

Entré simhallen
Familj

Familjekort 6 månader
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom

2055
155

155

Familjekort 1 år
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom

3185
255

255

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

1180
720

720

Avgift för kort

25

Pensionärsrabatt, 20% på dagbiljett och 10% på klippkort
Fysisk aktivitet på recept, FaR, ger reducerat pris med 20% på personligt periodkort
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

Sporthallar

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

Sporthall (storlek handbollsplan)

65

140

140

225 / 200

245 / 270

340

Sporthall med läktarplatser

65

140

140

225 / 250

245 / 270

340

Avgifter (kr/timme)

Gymnastikhallar
Avgifter (kr/timme)
Gymnastikhall

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

65

140

115

205

245 / 230

285

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

Mindre lokaler
Avgifter (kr/timme)

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Enskilda Lokaler

65

105

115

Badminton/bana spontantid

65

105

115

Boule
Avgifter (kr/timme)

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Pensionärsförening

Övriga
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Boulebana inomhus

20 /65

35 /140

70 /140

140

39

140

Boulebana utomhus

65

120

120

120

39

120

Boulebana säsong (minst 10 tillfällen)

65

105

105

Pensionärsrabatt, 20% på enstaka tider
Hela hallen: offert vid förfrågan

Backavallen
Ishallar

Lokala föreningar

Avgifter (kr/timme)

Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

Kronfågel ishall (rink)

65

140

450 / 290

790 / 650

860 / 1150

1440

Kronfågel isarena (stor isbana)

65

140

450/ 450

790 / 750

1030 / 1645

2055

Kronfågel isarena 1/3 eller 2/3 av
isytan

65

225

Curling 1/3 av isen

65

225

Teorisal/konferenssal

65

65

65

65

70

70

510

510

510

510

510

510

1500

Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan
Vaktmästare (utöver ord.) +moms

Gräsplaner/idrottsplatser

Lokala föreningar
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

A-plan (naturgräs)

65

140

450 /225

790 / 600

860 / 1150

1440

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor

65

140

310 / 225

790 / 600

860 / 945

1180

Övriga gräsplaner (naturgräs)

65

140

310 / 200

450 / 400

495 / 630

790

Bågskytteplan

65

140

310/ 180

450/ 340

495/ 480

790/ 600

Konstgräs

65

140

450 / 225

790 / 600

860 / 1150

1440

Konstgräs halvplan

65

Vaktmästare (utöver ord.) +moms

510

510

510

510

510

Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund
och läger

Övriga

65

140

205/180

340

495 / 630

790

Avgifter (kr/timme)

Djulö Idrottsplats
Avgifter (kr/timme)
Rugbyplan

225 / 115
510

Lokala föreningar

Kansli och förrådshyra
Avgift/år
Kansli
Stående/fast omklädningsrum

m²
750
500 / 300

Fast träningslokal

200

Varmförråd

200

Kallförråd

100
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Hyror exkl. moms
Avgifter

Lokala föreningar

per dag

per säsong

Båtplats vid öppen brygga

635

Båtplats vid låst brygga

820

Vinterförvaring

515

Scensläp
Friluftsteatern

Gratis

Stadsparken scen

Gratis

per vardag
(8-16)

per kväll och
helgdag

Transport
utanför
centrum

Övriga

3600

5140

595kr/h

Offert

Ljud/tekniker vid hyra av Stadsparkens scen: offert vid förfrågan
Bord (styckpris)

40

Stolar (styckpris)

8

Garderobsektion inklusive galgar

80

Lokal centralt (festlig

karaktär, STN 2009-09-22 §
64)
Avgifter

Dygn

Kupolen (endast helger)

3085

Per timme

Per helg
Eventuell avgift för larm tillkommer
Stora
arrangemang
(max 3000pers)

Duveholmshallen ABC, offert vid
förfrågan
Krämbolstugan

1030

Vaktmästare (utöver ord.) +moms

510

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter

Dygn

Valla Medborgarhus

1030

Lyan

820

Glindran

515

Glindran lilla salen

210

Matsalar
Avgifter (kr/timme)

Per timme
Eventuell avgift för larm tillkommer
115

Lokala föreningar
Ungdom

Senior

Centralt

65

140

Landsbygd

65

140

Kr/timma

Dygn

Övriga

225

Eventuell avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter
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Slöjdsal textil/trä

95

Hemkunskap

95

Övernattning / sal

905

Skolsal dagtid Undervisningssal (lov
och helger)

Brandmyndighetens regler gäller

65

Hörsal/Aula
Lokal
förening

Övriga

Duveholmsgymnasiet miniaula
(60pers.)

115

140

Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers.)

340

450

515/tillfälle

Tallås Aulan (578 pers.)

340

450

515/tillfälle

Tallås Aulan - Foajén (Kök, samling)

490/tillfälle

535/tillfälle

Tallås Aulan - Loger

75/tillfälle

80/tillfälle

510

510

Avgifter (kr/timme)

Servicekostnad tekniker/vaktmästare
+ moms

Ljud och
Ljus

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan

Övrigt
Avgifter (kr/timme)

Lokal
förening

Övriga

Icke avbokad träningstid

515 / 500

515 / 500

Vaktmästartjänst med maskin*
+moms

735

offert

Vaktmästare (utöver ord.) +moms

510

510

*så som snöröjning,
gräsklippning, gödning osv.

Avgifter (kr/styck)
Lotteritillstånd

515 / 500

Borttappad nyckel

515

515

Borttappat kort

205

205

105

105

Borttappad tagg

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se
Eller digitalt via katrineholm.ibgo.se
Prislistan indexregleras med oktobermånad som indextal samt avrundning.
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Regler för avbokning och avstängning
En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48
timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en
tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften.
Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande
avbokningsavgift:
1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran
15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av hyran
31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran
Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till
kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar.

Indexreglering av hyror och avgifter
1.1 Basår: 1980
1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)
1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och löper i
ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.
1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.
1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det kommande året
och den aktuella prislistan fortsätter att gälla
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-14

STN/2022:134 - 1.3.1 Styrande dokument

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Engvall

Handläggare e-post

0150-57000

Karin.Engvall@katrineholm.se

Förslag till revidering av Allmänna villkor för periodkort i
simhallen
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag till
revidering av Allmänna villkor för periodkort i simhallen.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har tidigare beslutat om Allmänna villkor för periodkort i
simhallen (STN 2021-01-28, § 7). Detta är ett komplement till de bestämmelser som framgår
av kommunfullmäktiges taxa Hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar – KFS 4.11.
Villkoren för periodkorten har varit föremål för översyn i syfte att öka tydligheten gällande
köp och hantering av korten. Service- och teknikförvaltningen föreslår att dokumentet
revideras i enlighet med bifogat förslag.

Ärendets handlingar


Förslag till revidering av Allmänna villkor för periodkort i simhallen

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till: enhetschef Sportcentrum, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Rådmannen, Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen

Service- och tekniknämndens handling nr 2/2021
Dnr: STN/2021:16 324
Antagna av service- och tekniknämnden 2021-01-28, § 7

Allmänna villkor för periodkort i simhallen
Villkor
Simhallens öppettider kan ändras av olika skäl. Vid tillfälliga driftstörningar får du inte
tillbaka entréavgiften. Exempel på driftstörning är att säkerställa att vattenkvaliteten är bra i
bassängerna.
Periodkort är personliga och kan inte användas av eller ges bort till någon annan. Vi gör inte
återköp/återbetalar inte redan köpta periodkort.
Klippkort är inte personliga. De gäller i ett (1) år från inköpsdatum. Ej utnyttjade klipp flyttas
inte till ny period och återbetalas ej.
Är simhallen stängd längre än en vecka kan du få ditt period- eller klippkort förlängt eller få
tillbaka pengarna för motsvarande period (detta gäller inte när simhallen har
semesterstängt).
Oavsett köp av entré eller periodkort ska du som besökare följa simhallens säkerhets- och
trivselregler. Bryter du mot villkoren kan du bli avvisad eller få ditt
periodkort tillfälligt stoppat.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-11

STN/2022:116 - 1.4.1 Mål- och ekonomistyrning

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Engvall

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

karin.engvall@katrineholm.se

Omdisponering av investeringsmedel Stalls backe
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att 975 000 kr omdisponeras till investeringsprojekt
310039 Anläggningar och fastigheter från investeringsprojekt 310002 Oförutsedda
investeringar.

Sammanfattning av ärendet
Stalls backe är en av kommunens ägda idrottsanläggningar och förvaltas inom service- och
tekniknämndens ansvarsområde. Befintliga nyttjanderätts- och skötselavtal anger
ansvarsfördelningen gällande drift och skötsel mellan kommunen och den förening som
bedriver verksamhet på idrottsanläggningen. Sedan år 2021 har dialog förts med
föreningen gällande behov av nyanläggning av idrottsplatsens nedre gräsplan. Gräsplanen
har en bristande grundläggning som påverkar planens kvalité och möjligheter att bedriva
verksamhet.
En nyanläggning av planen bedöms kunna avhjälpa de brister som finns idag och därmed
gynna föreningens förutsättningar att bedriva idrottsverksamhet för barn- och unga.
Kommunfullmäktige har i Övergripande plan med budget 2022-2024 uppdragit till samtliga
nämnder att verkställa investeringsbudgeten 2022 med plan för 2023-2024.
Kommunfullmäktige avsatte 5 000 000 kr i investeringsbudgeten 2022 till Service- och
tekniknämnden för övriga investeringar för nämnden att prioritera. Av dessa fem miljoner
kronor avsatte Service- och tekniknämnden 2 430 000 kr i Nämndens plan med budget
2022 för oförutsedda investeringar och av dessa föreslås nu 975 000 kr omdisponeras för
ovan angivet ändamål.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: akten, förvaltningsekonom

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-11

STN/2022:112 - 4.2.2 - Hantera
detaljplaner/områdesbestämmelser

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Engvall

Handläggare e-post

0150-570 00

Karin.Engvall@katrineholm.se

Granskningsyttrande detaljplan Rådmannen 3,
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och lämnar det
till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingar för Rådmannen 3
och har inga särskilda synpunkter på planförslaget.
Detaljplaneringens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets
markanvändning från industriändamål till blandade verksamheter samt skola.
Service- och teknikförvaltningen har i tidigare samrådsskede bedömt att service- och
tekniknämndens ansvarsområden och verksamheter inte påverkas av den föreslagna
planändringen. Planområdet är inte utpekat i Katrineholms kommuns grönplan som har till
syfte att vara vägledande för Katrineholms gröna miljöer och skötsel. Planförslaget bedöms
heller inte medföra behov av ny infrastruktur för gator och trafik.

Ärendets handlingar


Rådmannen 3, Katrineholms kommun på granskning



Planbeskrivning för Rådmannen 3



Plankarta för Rådmannen 3



Granskningshandling Samrådsredogörelse Rådmannen 3

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

GRANSKNINGSHANDLING

Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN.2017.6

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Rådmannen 3, Katrineholms kommun
Fastigheterna Rådmannen 3 samt del av Sandbäcken 3:1 m.fl.
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27
___________________________________________________________________________________________________

Samrådets upplägg
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 21 december 2017 till 25 januari 2018. Handlingarna fanns då även tillgängliga på
Kontaktcenter och på kommunens hemsida.
Plansamrådet annonserades i Katrineholms Kuriren den 21 december 2017.

Inkomna yttranden
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter
1

Tekniska Verken

2018-01-10

2

Hyresgästföreningen Katrineholm/Vingåker

2018-01-25

3

Service- och teknikförvaltningen

2018-01-24

4

Katrineholms Fastighets AB

2018-01-16

5

Villaägarna Västra Sörmland

2018-01-24

6

Socialnämnden

2018-01-29

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Växel: 0150-57000
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Yttranden med synpunkter
7.

Trafikverket
2018-01-11
Trafikverket ställer sig tveksam till lämpligheten avseende föreslagen markanvändning,
med hänsyn till buller- och riskförhållandena inom planområdet. Närheten till järnvägen
innebär höga ljudnivåer samt en förhöjd risksituation. Utifrån nedanstående anser
Trafikverket därför att området lämpar sig bättre för annan markanvändning än den
redovisade, vilket i synnerhet gäller byggnadsdelen närmast spårområdet, där
skolverksamhet föreslås.
Motivering
Risker kopplade till transporter med farligt gods
Av planbeskrivningen framgår att riskreducerande åtgärder måste vidtas för att
planförslaget ska kunna ses som lämpligt. Planen redovisar sedan skyddsåtgärder som
ska utföras för att minimera risken för människor som vistas inom planområdet, bl.a. en
befolkningsfri yta inom 30 m från spårområdet som inte ska uppmuntra till
stadigvarande vistelse samt byggnadstekniska skyddsåtgärder.
l samband med nybyggnation i järnvägens närområde anser Trafikverket att ingen ny
bebyggelse ska tillåtas inom 30 meter från järnvägen, mätt från spårmitt närmsta spår.
Trafikverket anser att detta skyddsavstånd, på samma sätt som Länsstyrelsens
vägledning Farligt gods, även ska ligga till grund för bedömning om lämplig verksamhet
vid ändrad användning av befintlig byggnad.
Delar av byggrätten med användningen centrumverksamhet och skola ligger inom sådant
avstånd från järnvägen (farligt gods-led) där stadigvarande vistelse ska undvikas, enligt
Länsstyrelsens vägledning. Trafikverket anser utifrån detta att de delar av lokalerna som
ligger inom 30 meter från järnvägen ska användas för verksamhet som inte är
personintensiv.
Trafikverket ställer sig tveksam till om skyddsåtgärder kan uppväga det korta avståndet
till järnvägen för att erhålla en god miljö för planerade verksamheter. Om kommunen
ändå väljer att gå vidare med planförslaget anser Trafikverket att erforderliga
skyddsåtgärder, som placering av utrymningsvägar, friskluftsintag och brandklassade
fasader och fönster, ska regleras med bestämmelser i plankartan. De delar av utemiljön
mellan befintlig byggnad och järnvägen som sammanbinder skolgårdsområdena
(rödmarkerade ytor på sid 20 i planbeskrivningen) ligger även de inom det avstånd som
enligt Länsstyrelsens vägledning inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Det är
därför viktigt att detta område utformas så att det inte lockar till lek eller vila.
Bestämmelser som reglerar detta bör införas i plankartan.
Trafikbuller
Av planbeskrivningen framgår att det är svårt att klara gällande bullerriktvärden för
skolans utemiljö samt för uteplatser i anslutning till föreslagna bostäder.
Trafikverket anser att gällande bullerriktvärden ska klaras i samband med nybyggnation
av bostäder, på samma sätt som vid ändrad användning av befintliga byggnader.
Utomhusmiljöer där barn ofta vistas är särskilt viktiga att skydda från störande
trafikbuller, alternativt ska dessa miljöer lokaliseras så de inte är exponerade för
ljudnivåer högre än gällande riktvärden.
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Avsnittet Buller (sid 19) bör därför klargöra om det krävs ytterligare bullerdämpande
åtgärder eller inte, samt vilka åtgärder som i sådant fall ska utföras. Plankartans
bestämmelser om Skydd mot störningar bör utvecklas, där bestämmelsen m1 justeras till
att Störningsskydd ska anordnas. Bestämmelsen bör även reglera genomförande av de
skyddsåtgärder som krävs för att klara gällande bullerriktvärden samt utformningen av
dessa skydd, t.ex. erforderlig höjd på plank utmed spårområdet.
Eftersom det finns uppenbara svårigheter att få till en bra ljudmiljö i området bör
kommunen, om man väljer att jobba vidare med detaljplanen, göra vad man kan för att
skapa en god miljö i övrigt. Det kan innebära åtgärder som att minska andelen hårdgjord
yta och istället mjukgöra större ytor, liksom att bygga absorberande skärmtak där små
"lusthus" kan utgöra en tystare zon. l SKL:s handbok i trafikbullerskydd ”Skapa goda
ljudmiljöer” finns mer att läsa i ämnet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Byggrätten för skola och centrumverksamhet inom ett avstånd om 30 meter från spårets
mitt utgår inför granskningen. Borttagandet av byggrätten inom 30 meter från spåret
medför att skola samt centrumverksamhet kan tillåtas inom de delar av byggnaden som
är närmare än 30 meter till järnvägen. Nya byggnader med dessa användningar får dock
inte ordnas närmare än 30 meter. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inom
fastigheten är rimligt att tillåta användningarna skola och centrumverksamhet inom ett
avstånd på 30 – 70 meter från järnvägen. Detta motiveras av att individrisken, enligt
framtagen riskutredning, beskrivs som låg inom planområdet. En av de aspekter som
bidrar till att individrisken bedöms som låg är nivåskillnaden på två till tre meter mellan
skolgården och järnvägen. Nivåskillnaden minskar riskerna för urspårning in mot
planområdet samt att vätskor som kan läcka från skadade godsvagnar och eventuellt
antändas inte rinner in i planområdet. Fasadmaterial och fönster regleras enligt det nya
planförslaget till att få ordnas med, som lägst, EI 30 samt EW inom hela fastigheten.
Ytterligare resonemang kring risker och skyddsbestämmelser finns i ”PM –
riskbedömning detaljplan Rådmannen 3”.
I bullerutredningen görs bedömningen att det krävs minst två bullerskärmar för att klara
gällande riktlinjer för buller kopplat till barns vistelseytor utomhus. Regleringar införs så
att två bullerskydd anordnas, i enlighet med vad som anges i den framtagna
bullerutredningen. Beskrivningar av och motiveringar för de bullerdämpande åtgärder
som föreskrivs enligt plankartan läggs till i planbeskrivningen. Baserat på föreskrivna
åtgärder tillgodoses de krav som finns på ljudmiljön för skolors friytor. Inom 30 meter
från järnvägen kommer utrymmet mellan skolgården och järnvägen att vara avskilt
genom ett fem meter högt bullerskydd. Det är svårt att reglera att en plats inte får
uppmuntra till lek eller vila. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att höjden för
bullerskyddet kommer att vara en tillräcklig avgränsning för att utrymmet närmare än 30
meter från järnvägen inte ska användas för lek och vila.
8.

Sörmland Vatten
2018-01-24
VA
Det är inte en dagvattenledning som löper under den södra delen av byggnaden utan det
är en spillvattenledning.
För att skydda denna ledning behöver u-området utökas, se bifogad plankarta med
markering. På den västra sidan av byggnaden bör u-område läggas 3 meter norr om
ledningen och vidare ner mot u-området söder om byggnaden (både för att skydda
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ledningen i dess befintliga läge samt vid en eventuell framtida ledningsflytt). Även på den
östra/södra sidan av byggnaden bör ett 6 meter brett u-område läggas ner mot uområdet söder om byggnaden för att skydda ledningen i dess befintliga läge.

Bifogad karta med markeringar

Dagvatten ska fördröjas så att fastigheten inte avleder mer dagvatten än motsvarande
maxflöde från fastigheten idag.
Renhållning
Inget att erinra.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
U-området utökas så att ledningar som Sörmland Vatten pekar ut även innefattas.
Beskrivningar av ledningen i planbeskrivningen ändras enligt den spillvattenledning den
är. De delar av fastigheten som ny bebyggelse tillåts på utgörs i dagsläget till största del
av hårdgjord mark och bedöms inte ge upphov till större dagvattenflöden från
fastigheten jämfört med nuläget.
9.

Sörmlands museum
2018-01-24
Byggnadshistorik
Området utgörs idag av byggnader uppförda för L M Ericssons fabriker. Företaget
etablerade en del av sin verksamhet i Katrineholm 1946 på grund av den ständiga bristen
på arbetskraft i Stockholmsregionen. I fabriken i Katrineholm skulle man tillverka
reläspolar och 1946 startade verksamheten i den gamla elverksbyggnaden som låg på
Fredsgatan 35. Samtidigt bildades Fastighetsbolaget Rådmannen i kommunens regi för
att uppföra en fabriksbyggnad i kvarteret med samma namn. Byggnaden ritades av den
dåvarande stadsarkitekten Eric Schuwert. Redan 1947 kunde man flytta in i de nya
lokalerna vid Västgötagatan. Till en början hade man 250 anställda varav en stor andel
kvinnor, och antalet kom genom åren att variera till att som mest omfatta över tusen
personer. 2015 stängdes fabriken ned helt.
Fabriken har byggts ut i flera omgångar genom åren. Byggnadsetapperna kan utläsas
genom fönster- och fasadutformningen. Den äldsta norra delen bestod av en L-formad
byggnadskropp i 2 – 3 våningar tillsammans med entrédelen klädd med karosseripanel
och den sammanbyggda mindre byggnaden. I slutet av 1950-talet förlängdes den högre
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fabriksdelen åt söder vilket kan urskiljas genom de bredare fönstren. Under 1960 – 1970talet utökades fabriken ytterligare åt söder och i nordväst och fick då sin nuvarande
längd. Under 1970-talet uppfördes även en ny lokal i söder för verksamhet som företaget
flyttade från Stockholm. I senare tid har även de två utskjutande partierna på den västra
fasaden tillkommit.
Kulturhistoriskt värde
Trots förändringarna genom åren har byggnaden bevarat en stor del av sin karaktär och
har därför ett högt arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde. Den äldre fabriksdelen är
ännu avläsbar och mycket tidstypisk genom sin utformning med putsade fasader, täta
fönsterrader och platt tak. Det är sannolikt att arkitekten inspirerats av L M Ericssons
fabriker vid Telefonplan i Stockholm, som ritades av arkitekt Ture Wennerholm och
uppfördes 1938. De båda fabrikerna har en liknande volymbehandling med kubiska
byggnadskroppar i olika storlek och höjd, och ljust putsade fasader med täta fönsterrader. Bottenvåningen har ännu kvar sin ursprungliga fönsterindelning. Entrépartiet med
fasader av oljad karosseripanel står i kontrast till den strikta fabriksbyggnaden och är
typisk för 1940-talets vidareutvecklade funktionalism.
L M Ericssons betydelse som arbetsgivare för Katrineholm under 1900-talets andra hälft
fram till 2015 går inte att underskatta, och gör att byggnaderna också har ett stort
samhällshistoriskt värde.
Synpunkter på planförslaget
Museet har inget att invända rörande den ändrade markanvändningen. Mot bakgrund av
byggnadernas tidigare användning och kulturhistoriska värde anser vi dock att man bör
införa skyddsbestämmelser med rivningsförbud på plankartan, i första hand på de äldre
delarna i norr. Viktiga karaktärsdrag utgörs av fabrikens slätputsade fasader och platta
tak, samt de täta fönsterraderna med fönster i fyra lika stora lufter. Även entrépartiet
med fasad av karosseripanel och den mindre intilliggande, mycket välbevarade,
byggnaden är av högt värde för helheten och bör ges skyddsbestämmelser på utpekade
byggnadsdelar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Rivningsförbud kommer inte att införas i plankartan eftersom att det kan försvåra
anpassandet av byggnaden för eventuella framtida användningar vid införande.
Karaktären för byggnaden inom fastigheten är på många sätt anpassad och har byggts ut
i flera etapper efter behov. Bestämmelser om fasadmaterial kommer att regleras i
plankartan för att säkerställa att kulturhistoriska kvaliteter för den befintliga byggnaden
beaktas vid utveckling.
Värden för byggnaden beskrivs i planbeskrivningen. För delar av byggrätten som vetter
mot Västgötagatan införs en bestämmelse i plankartan om att fasader ska vara putsade
och att balkonger inte får ordnas. Syftet för detaljplanen kompletteras med att
detaljplanen även syftar till att bevara och förvalta funktionalistiska uttryck för byggnader
inom fastigheten. Delar av byggrätten som inrymmer entrépartiet med karosseripanel
undantas från bestämmelsen om fasadmaterial.
10.

Västra Sörmlands räddningstjänst
VSR har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

2018-01-19
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Remissvaret grundar sig på att WSP:s detaljerade riskbedömning (uppdragnummer
10254654) följs för ovan nämnda detaljplan med tillhörande riskreducerande åtgärder i
punkt 7 "slutsatser".
De riskreducerande åtgärderna som WSP tagit fram för detaljplanen bör gälla för befintlig
verksamhet då avsteg gjorts från gällande detaljplan och bör skyndsamt åtgärdas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Byggrätten för delar av de befintliga byggnaderna som står inom 30 meter från järnvägsspåren utgår inför granskningen. Regleringar om fasadmaterial införs i enlighet med
rekommendationer från riskutredningen.
11.

Lantmäteriet
2018-01-19
Plankarta med bestämmelser
Lantmäteriet avråder från illustrationer i plankartan. Antingen kan en särskild
illustrationskarta upprättas eller så kan illustrationen redovisas i planbeskrivningen.
Fastighetsrättsliga frågor
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska
det framgå av planbeskrivningen. Avtalens huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal ska också
framgå.
Inom området finns flera områden tillgängliga för allmännyttiga underjordiska ledningar,
u-områden. Om rättigheter behöver tillskapas för nya eller befintliga ledningar inom uområden kan ansökan om ledningsrätt göras hos Lantmäteriet. Det är av stor vikt att vara
tydlig med vem som ska bekosta och initiera eventuella ledningsrättsförrättningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Kommunen avser inte att ingå i exploateringsavtal. Illustrationsplanen har tagits bort från
plankartan och redovisas i ett separat dokument. Ledningsägare bekostar eventuella
framtida ledningsrätter inom fastigheten Rådmannen 3. En beskrivning av detta har lagts
till i planbeskrivningen.

12.

Kommunala pensionärsrådet
2018-01-25
Med skola, vårdcentral, lägenheter och restaurang behöver ett relativt stort antal pplatser säkras.
Tillgänglighet för rörelsehindrade och andra tar vi för givet att det ordnas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Kommunen utgår från att fastighetsägaren har intresse för att få besökare och att de
därför tillhandahåller en erforderlig mängd parkeringsplatser. För att säkerställa att
framtida tillgång av parkeringsplatser inom fastigheten tryggas möjliggörs det nu även
inom en del av den befintliga byggnaden. Tillgänglighet för människor med
funktionsvariationer hanteras inte direkt i detaljplaneskedet, det sker i bygglovsskedet.

13.

Länsstyrelsen
2018-01-26
Länsstyrelsens samlade bedömning
Planläggning ska syfta till att mark- och vattenområden används för det ändamål som de
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
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Enligt Länsstyrelsens bedömning är föreslagen markanvändning för skola och tillfälligt
boende inte lämplig med anledning av de risk- och bullerförhållanden som planområdets
närhet till södra stambanan innebär. Även delar av föreslagen centrumverksamhet
bedöms som olämplig med anledning av risk för olyckor. Länsstyrelsen råder kommunen
att omarbeta planförslaget.
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu
kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen kommer att prövas om inte
nedanstående synpunkter kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Risk för olyckor - farligt gods
Planförslaget syftar bland annat till att befintlig skolverksamhet för årskurs 4 – 9 ska
kunna fortsätta med sin verksamhet, att möjliggöra tillfälligt boende för bl.a. vård samt
att etablera nya centrumverksamheter som vårdcentral och apotek. Plankartan tillåter
markanvändningen S-skola, B1-tillfälligt boende och C-centrum.
Södra stambanan utgör riksintresse för kommunikation och är transportled för farligt
gods. Av planbeskrivningen framgår att riskreducerande åtgärder måste vidtas för att
planförslaget ska kunna ses som lämpligt. För att minimera risken för människor som
vistas inom planområdet anges att planen reglerar skyddsåtgärder i form av en
befolknings- och byggnadsfri yta inom 30 m från spårområdet samt byggnadstekniska
skyddsåtgärder som brandklassade fasader, tak och fönster och placering av
friskluftsintag.
Länsstyrelsen ställer sig, liksom Trafikverket, tveksam till lämpligheten avseende
föreslagen markanvändning och kan inte se att nödvändiga skyddsåtgärder säkerställs i
planförslaget.
Planförslaget möjliggör alla typer av skolverksamhet inom 100 meter från spårområdet.
Enligt Länsstyrelsens vägledning om farligt gods, bör en skola ligga på ett skyddsavstånd
av minst 150 meter från spårmitt. För att kunna tillåta ett kortare skyddsavstånd krävs
särskilda skyddsåtgärder. Länsstyrelsen bedömer att de förslagna skyddsåtgärderna inte
är tillräckliga för att byggrätt med användning S-skola, utan precisering, ska vara möjlig
inom planområdet.
Skyddsavståndet på 150 meter är särskilt viktigt för förskolor, fritidshem och grundskolor
med behov av skolgård. Planförslaget behöver därför säkerställa att sådan
skolverksamhet inte är möjlig inom planområdet. Skolverksamhet utan behov av friyta,
som t.ex. vuxenutbildning och yrkesinriktade skolor, kan var möjlig i det som beskrivs
som hög del av fastigheten och även inom ett avstånd på 30 – 70 meter från järnvägen
om nödvändiga skyddsåtgärder säkerställs i detaljplanen.
Planförslaget ger byggrätt med användning S inom 30 meter från spårmitt. Så nära
järnvägen ska en markanvändning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse undvikas
och bebyggelse som kan påverka ett olycksförlopp negativt ska begränsas. Byggrätten
inom detta område bör därför utgå.
Planförslaget möjliggör tillfälligt boende. Tillfälligt boende är en diffus benämning och
kan riskera att förväxlas med markanvändningen tillfällig vistelse. Av detaljplanens syfte
framgår att det är vårdboende som avses. Vid vårdboende kan det förväntas vara svårt
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att klara en självutrymning och därför bör bostäderna ligga på ett skyddsavstånd av minst
150 meter från spårmitt, i enlighet med Länsstyrelsens vägledning om farligt gods.
Av planhandlingarna framgår det inte vilken typ av vårdboende som avses och
planförslaget måste förtydligas i detta avseende. Vilket syfte vårdverksamheten har och
hur den är tänkt att bedrivas kan vara avgörande för Länsstyrelsens bedömning av
lämplig markanvändning och om byggrätt med användning B är möjlig.
Planförslaget möjliggör även centrumverksamhet inom 70 meter från spårmitt. Enligt
vägledningen bör sådan verksamhet ligga på ett skyddsavstånd av minst 70 meter. Om
förslagna skyddsåtgärder genomförs bedömer dock Länsstyrelsen att vissa verksamheter
som normalt rekommenderas att ligga minst 70 meter från farligt gods-led skulle kunna
förekomma inom 30 – 70 meter, men då handlar det i första hand om mindre
personintensiva verksamheter. Vilken typ av verksamhet som avses måste då preciseras
med planbestämmelse. I annat fall bör kommunen överväga en markanvändning som
överensstämmer med Länsstyrelsens vägledning.
Planförslaget ger byggrätt med användning C inom 30 meter från spårmitt. Så nära
järnvägen ska en markanvändning som uppmuntrar till stadigvarande vistelse undvikas
och bebyggelse som kan påverka ett olycksförlopp negativt ska begränsas. Byggrätten
inom detta område bör därför utgå.
Hälsa - buller
Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande avseende buller.
Av planbeskrivningen framgår att det är svårt att klara gällande bullerriktvärden för
skolans utemiljö samt för uteplatser i anslutning till föreslagna bostäder. Gällande
bullerriktvärden ska klaras även vid ändrad användning av befintlig bebyggelse och
utomhusmiljöer där barn ofta vistas är särskilt viktiga att skydda från störande
trafikbuller.
Hälsa - markföroreningar
Flera undersökningar som inkluderar provtagning i mark, grundvatten och byggnader har
genomförts. Av senaste rapporten, Miljöteknisk markundersökning, Golder 2016-08-15,
framgår att klorerade föroreningar har påträffats under delar av byggnaderna.
Länsstyrelsen instämmer i de rekommendationer som framgår av rapporten och att nya
mätningar av grundvatten, porgas och inomhusluft krävs.
Med de föroreningshalter som har uppmätts under befintliga byggnader kan risken för
människors hälsa inte anses som acceptabel på lång sikt. Skulle nya mätningar bekräfta
förekomst av betydande föroreningar så krävs det att dessa åtgärdas.
Innan sådana mätningar har utförts har Länsstyrelsen inte tillräckligt kunskapsunderlag
för att kunna ta ställning till om detaljplanen är lämplig för förslagen markanvändning,
utan risk för människors hälsa. Granskningshandlingarna ska redogöra för
föroreningssituationen inom planområdet. Vilka åtgärder som krävs, när åtgärderna ska
genomföras och en bedömning om åtgärderna är genomförbara såväl tekniskt som
ekonomiskt ska framgå av planhandlingen.
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Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att planförslaget överensstämmer med
gällande översiktsplan. I översiktsplanen är området utpekat som lämpligt för mindre
störande verksamhet. Av översiktsplanen framgår att det i området finns verksamheter
som inte är lämpliga att blanda med bostäder och ny bebyggelse och att området ska
utvecklas inom liknande användning som den befintliga.
Enligt Länsstyrelsens bedömning kan inte verksamheter som skola, vårdcentral, apotek
och vårdboende anses vara sådana verksamheter som avses i översiktsplanen.
Utemiljö – skola
Möjligheten att anordna en bra och tillräckligt stor friyta för utevistelse vid grundskolan
kan ifrågasättas vad gäller risk- och bullerförhållanden på gården. Generella
rekommendationer för friytor för lek och utevistelse vid skolor finns i Boverkets allmänna
råd (BFS2015:1).
Länsstyrelsen konstaterar att den yta som i planbeskrivningen anges som skolgård
endast är ca 40% av den yta som rekommenderas. Möjligheten att utvidga skolgården
inom planområdet är begränsad då den enda friytan som är möjligt att ta i anspråk ligger
inom 30 meter från järnvägen och på ett avstånd som inte ska uppmuntra till
stadigvarande vistelse.
Hälsa - elektromagnetiska fält
Planförslaget bör redovisa påverkan av de elektromagnetiska fält som järnvägstrafiken
orsakar.
Övrigt
Redaktionella synpunkter
Syftet med planen är att möjliggöra bland annat vårdboende. På plankartan har
föreslagen markanvändning betecknats B1- tillfälligt boende. Då även beteckningen Dvård kan vara tillämpbar bör planförslaget förtydligas så det framgår vilket syfte
vårdverksamheten har och hur den är tänkt att bedrivas. Detta för att kunna avgöra
vilken användning som är mest lämplig att använda.
Den användningsgräns som lagts ut mellan CS och CB1S kan vara svår att tillämpa i
praktiken vid bygglov och tillsyn. Länsstyrelsen anser att plankartan behöver förtydligas i
detta avseende med hänvisning till plan- och bygglagens krav på att en plankarta ska vara
tydlig och lättläst.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Inom 30 meter från spårmitt tillåts inte längre markanvändning i form av S och C. Delar
av befintliga byggnader som står inom detta område har blivit försedda med prickmark.
Detta medför att lokalerna får användas för skol- och centrumverksamhetsändamål, men
nya byggnader får inte uppföras vid händelse av att de gamla rivits. En byggnadsdel i den
södra delen av planområdet är undantaget från detta. Anledningen till att den är
undantagen är att den tillåtna användningen är Z-verksamheter. Dessa användningar är
mindre personintensiva än övriga tillåtna inom planområdet. Den lägre förväntade
personintensiteten inom användningen Z-verksamheter är anledningen till att det
bedöms som möjligt att tillåta närmare än 30 meter från järnvägen. Inom 30 meter från
järnvägen krävs det att friskluftsintag ordnas på byggnadens tak eller vända bort från
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spårområdet. Ventilationen för byggnader inom 30 meter från järnvägen ska vara möjlig
att stänga av manuellt vid händelse av en olycka.
Åtgärder i form av bullerskydd med höjder av fyra och fem meter föreskrivs i syftet att
uppfylla, med hänsyn till trafikbuller, acceptabla bullernivåer inom vistelseytor för barn.
Friytorna för den befintliga skolan inom planområdet uppfyller ungefär en tredjedel av
rekommenderade storleken i förhållandet till antalet elever på skolan. Utsträckningen för
grundskolan begränsas i förhållande till vad som var möjligt enligt det tidigare
planförslaget. Bestämmelser i plankartan reglerar så att gällande krav på ljudnivåer för
barns friytor ska vara möjliga att säkerställa. Höjdskillnaden på mellan två till tre meter
mellan skolgården och järnvägen minskar riskerna för urspårning in mot planområdet.
Dessa höjdskillnader minskar även risken för att vätskor läcker från skadade godsvagnar
och antänds inom planområdet. Riskerna för fysisk skada vid eventuella olyckor på
järnvägen reduceras även av bestämmelser som syftar till att reducera hälsoskadligt
buller från densamma. Vuxenutbildning och gymnasium möjliggörs för delar av
fastigheten som i dagsläget inte inrymmer skolverksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inom fastigheten är rimligt att tillåta
användningarna skola och centrumverksamhet inom ett avstånd på 30 – 70 meter från
järnvägen. Detta motiveras av att individrisken, enligt framtagen riskutredning, beskrivs
som låg inom planområdet. En av de aspekter som bidrar till att individrisken bedöms
som låg är en nivåskillnad på mellan två till tre meter mellan skolgården och järnvägen.
Nivåskillnaden minskar riskerna för urspårning in mot planområdet samt att vätskor som
kan läcka från skadade godsvagnar och eventuellt antändas rinner in till planområdet.
Fasadmaterial och fönster regleras till att få ordnas med, som lägst, EI 30 samt EW 30
inom hela fastigheten. Ytterligare resonemang kring detta finns i ”PM – riskbedömning
detaljplan Rådmannen 3”.
En bestämmelse läggs in om att ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga
manuellt och att luftintag ska finns på tak eller vända från spårområdet för att minska
risker kopplat till eventuella läckage från farligt gods. Bestämmelsen läggs in inom ett
avstånd på 30 meter från järnvägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att vidtagande av dessa åtgärder hanterar
riskerna från järnvägen på ett acceptabelt sätt i relation till den stora efterfrågan på
skolplatser som det finns i kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller bedömningen att detaljplanen överensstämmer
med gällande översiktsplan eftersom användningar inom planområdet kan beskrivas
som mindre störande.
Av de platser som undersökts med avseende på föroreningar har en golvbrunn med
högre värden än gällande jämförvärden. En kompletterande miljöteknisk undersökning
har genomförts under 2022 som bedömer att påvisade föroreningar inte utgör ett hinder
för planerad verksamhet som detaljplanen möjliggör.
Användningsgränserna korrigeras inför granskningen.
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Ändringar i förslaget
Planbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syftet med detaljplanen har kompletterats med användningarna samt att den syftar till
att bevara och förvalta funktionalistiska uttryck för byggnader inom fastigheten (sid 2).
Markägoförhållanden har kompletterats (sid 2).
Gällande detaljplaner har kompletterats (sid 4).
Motivering av varför byggrätten inom 30 meter från närmaste spårmitt har utgått har
lagts till i planbeskrivningen (sid 13).
Kapitel om markföroreningar har kompletterats (sid 14 – 16).
Spillvattenledningen beskrivs som en spillvattenledning och inte som en dagvattenledning (sid 16).
Beskrivningar av och motiveringar för de bullerdämpande åtgärder som föreskrivs enligt
plankartan har lagts till (sid 17).
Beskrivning och text om användningen B1, tillfälligt boende har tagits bort samt
bestämmelsen v1 om maximal storlek på lägenheter (sid 19).
Beskrivning och text om användningen Z, verksamheter har lagts till i planområdets
sydvästra del (sid 19).
Beskrivning och text om Västgötagatan som planläggs som allmän platsmark GATA, samt
järnvägsområdet som planläggs som kvartersmark Järnväg har lagts till (sid 20).
Beskrivningar av elektromagnetiska fält från järnvägen har lagts till (sid 22 – 23).
Genomförandekapitel har kompletterats och justerats gällande ansvarsfördelning,
fastighetskonsekvensbeskrivning och avtal (sid 24 – 25).
En beskrivning av vem som bekostar eventuella framtida ledningsrätter har lagts till (sid
25).

Plankarta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Planområdet har utökats till att även omfatta Västgötagatan som planläggs som allmän
platsmark, GATA samt järnvägsområdet som planläggs som kvartersmark, Järnväg.
Användningen B1, tillfälligt boende har tagits bort samt bestämmelsen v1 om maximal
storlek på lägenheter.
Användningen S-skola har delats och preciserats som S-Skola och S1-Gymnasium,
vuxenutbildning.
Användningen Z, verksamheter har lagts till i planområdets sydvästra del.
Byggrätt inom 30 meter från närmaste spårmitt har utgått för användningarna Ccentrumverksamhet och S-skola.
Regleringar om att störningsskydd ska anordnas i enlighet med rekommendationer i
framtagen bullerutredning har lagts in i plankartan.
Bestämmelser har införts om att ytterväggar ska utformas med minst brandteknisk klass
EI 30 och att fönster i lägst EW 30 får användas.
Bestämmelser om bullerhantering har utökats.
En bestämmelse om att ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga av
manuellt och att luftintag ska finnas på tak eller vända från spårområdet införs i
byggrätten närmare än 30 meter från järnvägsspåret har lagts till.
U-området har utökats så att det även inrymmer de delar av en spillvattenledning som
går genom planområdet och som inte är under en befintlig byggnad.
En planbestämmelse har införts i plankartan om att fasader mot Västgötagatan ska vara
putsade, undantaget fasad med karosseripanelsinklädd entré ska bevaras.
En planbestämmelse har införts i plankartan att balkonger inte får finnas.
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I övrigt har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 27 april 2022
Yeneba King Liljencrantz
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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Förslag till
detaljplan för
Rådmannen 3
Granskning
25 maj - 15 juni 2022

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar klockan 8–16)
katrineholm.se

katrineholm.se/detaljplan

Vad innebär förslaget?

Vad händer nu?
Du har möjlighet att lämna dina synpunkter på
planförslaget under granskningstiden.
Efter granskningen bearbetas planförslaget
med hänsyn till inkomna synpunkter, och
sedan beslutar bygg- och miljönämnden eller
kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Vad är en detaljplan?
•

Möjliggörande av centrumverksamheter, skola samt mindre störande verksamheter.

Tyck till om förslaget!
Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 15 juni 2022 till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och
vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling
och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot
enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som
grund för beslut om till exempel bygglov.

?

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet eller organisation har du
rätt att ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter innan detaljplanen antas.
Syftet med samrådet och granskningen av planen är att förbättra kunskapsunderlaget och
ge möjlighet till insyn och påverkan.

eller via e-post till: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan 2030.
Vänliga hälsningar
Yeneba King Liljencrantz
Planarkitekt
E-post: yeneba.king.liljencrantz@katrineholm.se
Telefon: 0150–571 88

Planen finns
utställd här:

Har du frågor?

•
•

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@
katrineholm.se

katrineholm.se/detaljplan
Kontaktcenter, Djulögatan 31B

Öppettider Kontaktcenter
Helgfria vardagar 10 - 16

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

GRANSKNINGSHANDLING
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr: PLAN.2017.6

Planbeskrivning

Detaljplan för Rådmannen 3, Katrineholms kommun
Fastigheten Rådmannen 3 samt del av Sandbäcken 3:1 m.fl.

GRANSKNINGSHANDLING
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27
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Inledning
Planprocessen – Standardförfarande
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.
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan
vinna laga kraft.
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i
kommunfullmäktige.

Handlingar
•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Underlag till detaljplan
•
•
•
•
•
•
•

Miljöteknisk utredning inklusive riskbedömning, Rådmannen 3 Katrineholms kommun,
WSP 2022-03-25.
Detaljerad Riskbedömning för detaljplan Rådmannen 3, WSP, 2017-11-01.
Miljöinventering industriell verksamhet inom Rådmannen 3, Golder Associates, 2016-0119.
Miljöteknisk markundersökning Rådmannen 3 Katrineholm, Golder Associates, 2016-0815.
Provningsplan miljöteknisk markutredning Rådmannen 3, Golder Associates, 2016-02-10.
Riskanalys med avseende på järnvägstrafik Rådmannen 3, Structor, 2013-04-05.
Rådmannen 3, Trafikbullerutredning Katrineholm, WSP, 2017-11-28.
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Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets markanvändning från
industriändamål till blandade verksamheter samt skola.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget cirka 2 km söder om Katrineholms centrum och angränsar till fastigheten
Backa 6:1 i norr, Västgötagatan i öster och fastigheten Rådmannen 4 i söder. Fastigheten
Rådmannen 3 ligger i väster i direkt anslutning till järnvägsspåret. Området nås framför allt via
Västgötagatan samt befintligt gång- och cykelstråk. Busshållplats finns i närheten, cirka 100
meter från fastigheten. Planområdet omfattar cirka 3.9 ha eller 38 900 m2.
Markägoförhållanden
Rådmannen 3 ägs av Sardonyx 10 AB. Mindre delar av det föreslagna planområdet i öster utgörs
av del av fastigheten Sandbäcken 3:1 som idag är allmän platsmark, ägd och underhållen av
kommunen. I väster omfattas planområdet av del av Katrineholm 4:1, Nävertorp 5:8 och del av
Nävertorp 5:14, planlagda som område för järnvägsändamål, ägda och underhållna av
Trafikverket.

Figur 1. Kartan visar planområdets läge i Katrineholm (Källa: Google Maps).

Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-06-14 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att påbörja arbetet med en detaljplan för fastigheten Rådmannen 3.
Planarbetet pausades 2018–2021 vid ett fastighetsägarbyte och under 2021 återupptogs
planarbetet av den nya fastighetsägaren.
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Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun –
del staden, antagen 17 november 2014. I översiktsplanen är området mellan järnvägen och
Västgötagatan utpekat som lämpligt för mindre störande verksamhet. Planen syftar till att
möjliggöra ny flexibel användning av befintliga lokaler. Detta ligger i linje med översiktsplan 2030
– del staden, där möjliggörandet av blandade funktioner i staden är en central strategi för att
skapa ett attraktivt och hållbart Katrineholm.
Katrineholms kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.

Figur 2. Kommunens översiktsplan föreskriver markanvändning för mindre störande verksamheter inom planområdet (markerat i
rött).

Grönplan
Planområdet är inte utpekat i Katrineholm kommuns grönplan som har som syfte att vara
vägledande för utvecklingen av Katrineholms gröna miljöer och skötsel.
Riksintresse
Planområdet gränsar till Södra stambanan som av Trafikverket pekats ut som riksintresse för
kommunikation. Ca 300 meter norr om planområdet löper väg 52 som också ingår i riksintresse
för kommunikation.
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I Katrineholms stadskärna ligger riksintresse för kulturmiljövården D28 Katrineholm.
Motiveringen för riksintresset lyder: ”Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som
samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad är
läsbara”. Som uttryck för riksintresset nämns ”Stadsplan och bebyggelse vid järnvägsstationen,
järnvägsparken och Stora Torget.” I kunskapsunderlaget nämns särskilt stadsplanen och
bebyggelsen som utvecklats utifrån denna som tydligt avläsbara spår i stadens bildande och
utveckling.
Norr om Katrineholms centrum, drygt tre kilometer nordväst om planområdet, finns sjön
Näsnaren. I anslutning till sjön ligger Tornskogen, som är ett område med äldre blandskog.
Näsnaren och Tornskogen har ett rikt fågelliv och området är en av de bästa fågellokalerna i
Sörmland. Både Näsnaren och Tornskogen är habitat för flera hotade arter och är klassade som
Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet.
Detaljplan
För aktuellt planområde finns fyra gällande detaljplaner. Norra delen av planområdet omfattas
av Förslag till ändring av stadsplanen för del av kv. Rådmannen m.m., Katrineholms kommun (04KAS-731) antagen den 21 december 1973, vilken anger industri- och handelsändamål (kontor).
För övriga delar av planområdet finns det två detaljplaner som anger industriändamål. Förslag till
stadsplaneändring för delar av Nävertorpsområdet i Katrineholm (0483K-A581) fastställd 1
december 1939 och Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för västra delen av Backa
gård m.m. i Katrineholms kommun (04-KAS-687) fastställd 22 september 1972. Västra delen av
planområdet omfattas av Förslag till stadsplaneändring för kv. 170 Rådmannen inom
Katrineholms stad (0483-A2418) fastställd 18 mars 1953.

Figur 3. Gällande detaljplaner som angränsar eller berör planområdet markerat i blått.
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Miljöbedömning
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen bedöms
vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden,
och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. Således kommer ingen
miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att upprättas.

•

I samband med Länsstyrelsens yttrande kring behovsbedömningen, daterat 2017-08-24,
framfördes följande synpunkter inför det fortsatta planarbetet:
Hälsa eller säkerhet – Markföroreningar
o

Behovsbedömningen fastslår att vidare utredningar skall göras om föroreningar, och
Länsstyrelsen skall i egenskap av tillsynsmyndighet tillfrågas när föroreningarna
utreds i den fortsatta planprocessen.

•

Risk för olyckor
o

Södra stambanan är transportled för farligt gods. Hela planområdet ligger inom 100
meter från järnvägens spårmitt. Trots låg sannolikhet kan en olycka få mycket
allvarliga konsekvenser. Frågan har utretts i en till detaljplanen tillhörande
riskutredning, se bilaga 1.

•

Kulturmiljö
o

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för nya fornfynd i området, men befintlig
bebyggelses påverkan på området gör att sannolikheten att påträffa bevarade
fornlämningar bedöms vara så liten att inga arkeologiska åtgärder krävs.
Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§
kulturmiljölagen.

Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mindre grönområden finns inom planområdet. Två fornlämningar har påträffats inom
planområdet.

Mark och vegetation
Området är relativt flackt, men en viss nivåskillnad finns mellan den högsta punkten i den
nordvästra delen och den lägsta punkten i den södra delen. I dagsläget utgörs marken på
planområdet ungefär till hälften av kontorslokaler tillhörande Sardonyx 10 AB. Andra hälften av
marken består till största del av hårdgjord yta som dels används för parkering och dels som
skolgård för elever på Kunskapsskolan. Längs med järnvägen i västra kanten av planområdet
finns en smal trädbevuxen remsa. Mellan den existerande bebyggelsen och järnvägen i den
nordvästra delen av planområdet, i det område som idag utgör skolgården, finns även en mindre
grönyta i form av en skogsdunge.
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Figur 4. Översiktsbild av området med skolgårdens skogsdunge i vänster framkant av bilden.

Figur 5. Planområdet med Ericssons gamla lokaler och Västgötagatan sett söderifrån.
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Figur 6. Kunskapsskolans entré i norra delen av planområdet.

Figur 7. Baksidan av Kunskapsskolans entré.
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Figur 8. Skolgårdens basketplan vid norra planområdesgränsen.

Geotekniska förhållanden
I samband med en miljöteknisk markundersökning som utfördes 1997 konstaterades att marken
i de södra delarna av området bestod av finsand och siltigt material, vilket bekräftades återigen
av Golder Associates undersökning 2016. Enligt SGUs jordartskarta varierar jordarten inom
fastigheten. Marken i norra delen av området pekas ut som sand, södra delen som lera och
däremellan morän. Jorddjupet varierar och i den nordvästra delen av området förekommer berg
i dagen i skogsgläntan på skolgården. Berggrunden i området består till största del av granit.
Vid undersökningen 2016 bestod de undersökta jordlagren väster om byggnaderna i området av
torrskorpelera med underlager av sand, silt och ett tunnare gruslager. I markproverna från
marken öster om byggnaderna fanns, utöver fyllnadslagret, enbart sand. Fyllnadslagret inom
fastigheten består av mull, lera, grus och sand. Norr om området löper en ås bestående av
isälvsavlagringar i nordvästlig/sydostlig riktning.

Grundvatten
Grundvattenflödet bedöms ske i sanden och i den sandiga moränen som underlagrar leran.
Grundvattenytan sluttar svagt söderut och uppvisade en gradient av cirka fem promille vid
Golder Associates provtagning den 23 maj 2016. Detta stämmer överens med markytan som
sluttar mot Duveholmssjön söder om planområdet. Det går dock inte att utesluta annorlunda
strömningsriktningar i norra delen av fastigheten där information om grundvattennivåer saknas.

Markradon
Enligt kommunens översiktliga kartering av markradon ingår planområdet inte i de områden som
klassats som högriskområden för markradon. Enligt miljöinventeringen utförd av Golder
Associates 2016-01-19 har inga tecken funnits på radoninnehållande byggnadsmaterial på
fastigheten.

Markföroreningar
Golder Associates miljötekniska markutredning från 2016 fastslår att planområdet är
påverkat av klorerade alifater i grundvatten, dagvatten, porgas och inomhusluft.
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Halterna av klorerade alifater överstiger gränsvärden i främst grundvatten och porgas, dels
under byggnaderna och dels i grundvattnet väster om byggnaderna. Även i en brunn under
en av byggnaderna i mitten av planområdets östra sida registrerades betydande halter av
klorerade alifater. Vid en tidigare provtagning av brunnen från 1999 påträffades inga
klorerade alifater över detektionsgräns.
Under 2019 genomfördes miljötekniska markundersökningar för att undersöka förekomst
av och avgränsa markförorening samt riskbedömning avseende hälsa och miljö, spridning
samt rekommendationer avseende åtgärder.
2022 genomfördes en kompletterande mindre miljöteknisk markundersökning efter
synpunkter från Länsstyrelsen i Södermanland 2019, med syftet att generellt förtydliga
föroreningssituationen.
Utförda undersökningar indikerar att det inte finns något betydande primärt källområde,
d.v.s. ett specifikt område där jorden förorenats direkt från spill eller utsläpp och där CAH
förekommer i fri fas. Istället förekommer TCE (trikloreten) framförallt i löst fas i
grundvatten, i relativt låga halter, samt i låga halter i tät jord. Dessa låga halter i jord
bedöms härstamma från mycket höga föroreningshalter som tidigare funnits i grundvatten
och som diffunderat in i täta jordlager. Det är minst 25 år sen verksamheter på
Rådmannen 3 kan ha orsakat markförorening med klorerade lösningsmedel. Det är väl
känt att fördelningen av i vilken fas (fri, löst eller gas) förändras med tiden.
Högsta halter av TCE (trikloreten) påvisas under och i anslutning till hus 2C där klorerade
lösningsmedel hanterats samt under hus 03. Påvisade halterna av klorerade ämnen i
inomhusluft visar att dessa ämnen tränger in i byggnaden i gasfas. Identifierade lägen där det
kan ske är bland annat pumpgropar för dränering och från avlopps- /golvbrunnar i källare på
hus 03.

Figur 9. Översikt över husnummer.
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Uppmätta och beräknade halter av TCE i inomhusluft är generellt låga och ligger under
jämförvärden för deltidsvistelse med ett undantag. Baserat på konservativt antagande,
maxhalt i grundvatten, ligger beräknad halt vinylklorid i källaren i nivå med jämförvärdet.
Uppmätta halter i inomhusluft i lokaler som år 2019 nyttjades som vårdcentral och
restaurang visar halter under rapporteringsgräns. I övriga lokaler var ventilationen inte
igång vid mätning av inomhusluft.
CAH påvisas inte i dricksvatten och duschvatten i den nybyggda idrottshallen. Nedan
sammanfattas bedömningen av risker och behov av riskreduktion för hälsa inom
fastigheten samt för hälsa- och miljö i omgivningen.
Hälsoriskbedömning inom fastigheten
-

Sammanfattningsvis bedöms påvisade föroreningar i grundvatten, porluft och jord
inte innebära oacceptabel hälsorisk för människor som arbetar, vistas eller går i
skolan inom området.

-

Påvisade föroreningar bedöms inte utgöra ett hinder för planerad verksamhet
från industriändamål till skola, lager och blandade centrumverksamheter
såsom handel, service, m.m.

Omgivningspåverkan hälsa och miljö
-

Uppmätta föroreningshalter i ledningssystemens vatten bedöms inte innebära
en risk för negativ påverkan på dagvattenrecipienten.

-

Halter i grundvatten avtar mot väster, söder och öster och spridning via
grundvatten bedöms inte innebära en negativ påverkan på nedströms liggande
ytvattenrecipienter.

-

Halter i grundvatten bedöms inte innebära en negativ påverkan på boende i
omgivningen.

Förekommande förorening inom Rådmannen 3 påverkar inte möjligheterna för att uppnå de
aktuella miljömålen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.
Platsens historia
Området utgörs idag av byggnader uppförda för L M Ericssons fabriker. Företaget etablerade en
del av sin verksamhet i Katrineholm 1946 på grund av den ständiga bristen på arbetskraft i
Stockholmsregionen. I fabriken i Katrineholm skulle man tillverka reläspolar och 1946 startade
verksamheten i den gamla elverksbyggnaden som låg på Fredsgatan 35. Samtidigt bildades
Fastighetsbolaget Rådmannen i kommunens regi för att uppföra en fabriksbyggnad i kvarteret
med samma namn. Byggnaden ritades av den dåvarande stadsarkitekten Eric Schuwert.
1947 kunde man flytta in i de nya lokalerna vid Västgötagatan. Till en början hade man 250
anställda varav en stor andel kvinnor, och antalet kom genom åren att variera till att som mest
omfatta över tusen personer.
Fabriken har byggts ut i flera omgångar genom åren. Byggnadsetapperna kan utläsas genom
fönster- och fasadutformningen. Den äldsta delen i norr bestod av en L-formad byggnadskropp i
två till tre våningar tillsammans med entrédelen klädd med karosseripanel och den
sammanbyggda mindre byggnaden. I slutet av 1950-talet förlängdes den högre fabriksdelen åt
söder, vilket kan urskiljas genom bredare fönster. Under 1960–1970-talet utökades fabriken
ytterligare åt söder och i nordväst och fick då sin nuvarande längd. Under 1970-talet uppfördes
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även en ny lokal i söder för verksamhet som företaget flyttade från Stockholm. I senare tid har
även två utskjutande partier på den västra fasaden tillkommit.
Trots förändringarna genom åren har byggnaden bevarat en stor del av sin karaktär och har
därför ett högt arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde. Den äldre fabriksdelen är
fortfarande avläsbar och mycket tidstypisk genom sin utformning med putsade fasader, täta
fönsterrader och platt tak. Det är sannolikt att arkitekten inspirerats av L M Ericssons fabriker vid
Telefonplan i Stockholm som uppfördes 1938, ritad av arkitekt Ture Wennerholm. De båda
fabrikerna har en liknande volymbehandling med kubiska byggnadskroppar i olika storlekar och
höjder, och ljust putsade fasader med täta fönsterrader. Bottenvåningen har ännu kvar sin
ursprungliga fönsterindelning. Entrépartiet med fasader av oljad karosseripanel står i kontrast till
den strikta fabriksbyggnaden och är typisk för 1940-talets vidareutvecklade funktionalism.
Fornlämningar
I anknytning till planområdet har, enligt Riksantikvarieämbetets fornsök, två fynd av
fornlämningar gjorts. Dessa fornlämningar påträffades i villaområdet cirka 50–100 meter öster
om planområdet, i kvarteret Apotekaren mellan Upplandsgatan och Smålandsgatan.
• RAÄ 26:1, Fyndplats flintayxa.
•

RAÄ 34:1, Fyndplats flintayxa.

Bebyggelseområden
I dagsläget finns cirka tio byggnader inom planområdet.
Bostäder
Det finns inte några bostäder inom planområdet och inga bostäder planeras att uppföras.
Verksamheter
Inom området finns skola, vårdcentral, restaurang, lager och kontor. Sedan 1947 har Ericsson
bedrivit produktions-, utvecklings- och kontorsverksamhet i lokalerna. Ericsson avvecklade sin
verksamhet 2016. I byggnaderna i den norra delen av planområdet finns en friskola med cirka
360 elever, vars verksamhet bedrivs med ett tillfälligt bygglov.
Placering, skala, utformning och material
Byggnaderna är delvis sammanbyggda och har flera våningsplan. Byggnadernas ålder varierar,
men de flesta är uppförda mellan andra halvan av 1940-talet fram till 1960-talet.
Service
Planområdet är beläget cirka 2 kilometer från Katrineholms centrum där det finns ett stort utbud
av service och verksamheter.

Tillgänglighet
Målsättningen i Katrineholms översiktsplan är att planera för god tillgänglighet vid utförandet av
alla fysiska åtgärder. Planering ska göras för alla och genom att utgå från funktionsnedsatta
kommer det att underlätta för fler i samhället. För en ökad tillgänglighet krävs tydlig skyltning i
staden som även är anpassad för personer med nedsatt syn.
Verksamheternas lokaler ska anpassas för att överensstämma med bestämmelser som finns i
lagar och förordningar vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
orienterings- och rörelseförmåga.
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Friytor
Lek och rekreation
Möjlighet till lek finns på skolgården i planområdet.

Gator och trafik
Infart till området sker i dagsläget från planområdets östra sida via Västgötagatan både från norr
och söder. Norrut leder Västgötagatan in mot centrum och centralstationen, och ansluter via
Oppundavägen till riksväg 52. Söderut ansluter Västgötagatan via Prins Bertils gata och
Vasavägen till Norrköpingsvägen och riksväg 55/56.
Planförslaget bedöms inte medföra behov av ny infrastruktur för gator och trafik.
På Västgötagatan i höjd med norra delen av planområdet som omfattas av skolverksamhet får
fordon inte framföras med hastighet högre än 30 km/h, under vardagar 08.00–17.00, övrig tid
gäller 40 km/h. Sträckan är grönmarkerad i kartan nedan.

Figur 10. Vägsträckan med sänkt hastighetsbegränsning är grönmarkerad.

Parkering, gång och cykel
Parkeringsbehovet tillgodoses av respektive verksamhet inom fastigheten. I dagsläget finns ett
stort antal bilparkeringar inom planområdet, samt god tillgång till cykelparkering i närhet av
entréer. I den norra delen av planområdet finns det tre stycken cykelgarage, vilket ger
parkeringsmöjlighet under tak för cyklar.
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Figur 11. Väderskyddad cykelparkering.

Gång- och cykelstråk finns i nära anslutning till fastigheten. Vid planläggningen beaktas
trafiksäkerheten, framför allt med ett tydligt barnperspektiv. Skolans elever ska vara trygga i att
på egen hand röra sig i närmiljön och i staden i övrigt. Med detta i åtanke kan
standardförbättringar på anslutande gång- och cykelvägar bli aktuella för bättre sikt och
orienterbarhet, framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Kollektivtrafik
Planområdet har kollektivtrafikförsörjning, med hållplatser i två lägen längs med Västgötagatan,
vid Upplandsgatan och Jämtlandsgatan. Etablering av nya verksamheter kan stärka underlaget
för kollektivtrafik till och från området. I dagsläget tar det mellan nio och elva minuter att resa
med buss från hållplats Upplandsgatan till Katrineholms Centralstation, bussarna avgår två till
fyra gånger per timma på vardagar.

Störningar
Buller
En utredning gjord av Structor 2013-04-05 visar bullersituationen i hela Katrineholm tätort.
Utifrån kartan på nästa sida är det tydligt att järnvägen är den största orsaken till buller i tätorten
som helhet, och även inom planområdet.
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Figur 12. Bullerkarta över Katrineholms tätort illustrerar att de mest bullerutsatta områdena är närmast järnvägen.

En trafikbullerutredning har även utförts av WSP 2017-11-28 i samband med denna detaljplan,
för att utreda en ändring av områdets markanvändning från industriändamål till blandade
verksamheter som skola och vårdcentral.
En SoundPlan-modell har byggts upp där ekvivalentnivå samt maximalnivå för både tåg- och
vägtrafik har beräknats för år 2040.
För lokaler såsom vård- och undervisningslokaler samt dag- och fritidshem finns inga riktlinjer för
ljudtrycksnivå vid fasad. Där finns större möjligheter att nyttja den västra sidan, men då kan
dimensioneringen av fasader och fönster behöva utredas så att riktlinjerna inomhus uppfylls.
Riktlinjerna för buller på skolgård klaras inte utan åtgärder vare sig på den västra eller östra
sidan förutom på mycket små ytor.
På nästa sida visas resultat från en bullerberäkning med ett fyra meter högt bullerplank längs
järnvägen och ett fem meter högt plank närmast skolgården. I detta fall är den ekvivalenta
ljudtrycksnivån mellan 50–55 dBA för stora delar av skolgården, varav riktvärdet är 50 dBA. Den
maximala ljudtrycksnivån från tåg ligger över riktvärdet på 70 dBA, men inte med mer än 10 dB
(se bilaga 10 i WSPs bullerberäkning). Eftersom färre än fem tåg förväntas passera per timme
mellan kl. 06.00-18.00 år 2040 klaras riktvärdet för skolgårdens övriga vistelseytor i detta fall.
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Figur 13. Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg år 2040. Ett bullerplank med en höjd på 4 meter är
inlagt mellan järnväg och byggnaderna på fastigheten. Ett 5 meter högt bullerplank är även inlagt i norr för att
skärma av skolgården. Bild tagen från WSPs bullerutredning (2017).

Risker
Farligt gods
I samband med framtagande av denna detaljplan har en riskutredning genomförts av WSP
2017-11-01. Utredningen identifierade transporter av farligt gods på järnvägen och
urspårning mot planområdet som riskkällor.
Planområdets västra gräns är i direkt anslutning till Södra Stambanan, som är transportled
för järnvägstrafik med farligt gods. Högsta tillåtna hastighet på järnvägen är 100 km/h.
De tåg som stannar i Katrineholm har påbörjat inbromsning eller acceleration när de
passerar Rådmannen 3, vilket innebär att de således har en lägre hastighet än den högsta
tillåtna. Mellan fastigheten och järnvägen finns det ett stängsel. Länsstyrelsen
rekommenderar ett skyddsavstånd på 70–150 meter för verksamheter och kontor i
enplansbebyggelse. För skola och vård rekommenderas ett säkerhetsavstånd på 150
meter. Planområdets lokalisering innebär att hela fastigheten ligger inom 100 meter från
Södra Stambanans spårmitt, vilket betyder att riskreducerande åtgärder måste tillämpas
för att planförslaget skall kunna ses som lämpligt. Kartan på nästa sida illustrerar
planområdets bebyggelse och dess avstånd till järnvägen.
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Figur 14. Avstånd från järnväg till fasad.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Ingen ny bebyggelse föreslås och den existerande bebyggelsen kommer fortsatt att vara ansluten
till det kommunala nätet även med det nya planförslagets möjliga verksamheter.
En spillvattenledning löper idag under den södra delen av byggnaden och ansluter till en brunn
som är placerad inuti byggnaden. Ett u-område har placerats på plankartan söder om byggnaden
för att möjliggöra en framtida ledningsflytt. Planförslaget förutsätter inte flytt av ledningar
förutsatt att den befintliga byggnaden inte rivs eller byggs om.
Dagvatten
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2015-03-16, beslutad om förlängd
giltighetstid 2021-02-15 av kommunfullmäktige, ska följas vid hantering av dagvatten. Området är
sedan tidigare asfalterat och dagvattensystemet beräknas inte belastas mer än det gör idag.
El och fjärrvärme
Bebyggelsen kommer fortsatt vara ansluten till de kommunala fjärrvärme- och elnäten som båda
ägs av Tekniska Verken Katrineholm Nät AB.
Bredband
Skanova har fiberledningar inom fastigheten som både löper längs med den västra delen av
byggnadskropparna och ansluter vid flera punkter även på den östra sidan.
Avfall
Det finns en befintlig återvinningscentral, Vika, som ligger norr om Katrineholms centrum cirka
3,5 km från planområdet. Det finns även tre mindre återvinningsstationer för papper, glas, plast
m.m. cirka 800 meter från planområdet.
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Konsekvenser av planens genomförande
Sociala konsekvenser
Tillskott av service och möjlighet till en permanent skolverksamhet ökar stadens och
närområdets utbud, och därmed även dess attraktivitet.
I kommunen finns i dagsläget tre vårdcentraler, inklusive den inom planområdet för Rådmannen
3, vilket innebär att planförslaget möjliggör en fortsatt tillgång till hälso- och sjukvård för
kommunens invånare.
Att möjliggöra för skolverksamhet utgör ett led i kommunens arbete att tillgodose behov och
möjlighet till utbildning.
Planen skapar förutsättningar för nya verksamhetsetableringar och fler möjligheter till nya
sysselsättningstillfällen för kommunens invånare.
Boende i närområdet kan komma att påverkas negativt av en eventuell ökning av transport och
trafik på Västgötagatan.
Etablering av nya verksamheter och viktiga samhällsfunktioner i kollektivtrafiknära läge är
positivt ur tillgänglighetssynpunkt för barn och personer som inte har tillgång till bil.

Naturmiljö
Planförslaget innebär inte att ytterligare natur-, park-, jord-, eller skogsmark tas i anspråk. Planen
medger inte ytterligare bebyggelse, utan endast ny användning av befintliga lokaler, och bedöms
inte medföra påverkan på naturmiljön i planområdet eller i omgivningen. Skogsdungen på
befintlig skolgård avses bevaras.
Kulturmiljö
Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö.

Riksintresse
Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintresset för kommunikation.

Hälsa och säkerhet
Buller
I enlighet med bullerutredningen utförd av WSP (2017) ska två bullerskydd upprättas till förmån
för skolgården. Ett bullerskydd ska upprättas närmast järnvägen med en höjd av 4 meter (m1).
Inom 30 meter från järnvägen ska även ett bullerskydd på en höjd av 5 meter upprättas närmast
skolgården (m2). Bullerskärmar bör vara ljudabsorberande för att hindra bullret att reflekteras till
bostadsområdet på den andra sidan av järnvägen. Bullerskydden syftar till att uppfylla, med
hänsyn till trafikbuller, acceptabla bullernivåer inom vistelseytor för barn. Bygglov kan inte ges
förrän bullerskydden har upprättats.
De maximala bullernivåerna är acceptabla eftersom överskridandena är färre än fem gånger per
medeltimme.
Risk för farligt gods
För planområdet ligger individrisken på oacceptabla nivåer, eller inom ALARP-området inom 40
meters avstånd från järnvägen. Samhällsrisken ligger även den på oacceptabla nivåer eller inom
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ALARP-området. Det innebär att riskreducerande åtgärder för att minska risken för de människor
som vistas inom planområdet krävs. Följande riskreducerande åtgärder regleras i planen (b1):
•
Balkonger och uteplatser får inte finnas inom 30 meter från farligt godsled.
•

Byggnader som finns inom 50 meter från farligt godsled ska ha utrymningsväg som vetter

•

Brandtekniskt klassade ytterväggar och tak i lägst EI30 samt fönster i lägst EW30 (enligt SS-

från farligt godsled.
EN 13501 del 1–6) införs på fasader mot farligt godsled.
•

Ventilationen ska utföras så att den är möjlig att stänga manuellt och ska finnas på tak eller
vändas från spårområdet. Ventilationen ska även vara möjlig att stänga av centralt.

Figur 15. Elektromagnetiska fält.

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält finns vid alla elektrifierade järnvägar och är starkast i järnvägens direkta
närhet när tåg passerar. Skärmar och vegetation kan användas för att skärma av elektriska fält,
medan magnetiska fält är svårare att skärma av. Enligt Structors riskanalys med avseende på
järnvägstrafik (2013) är magnetfältet 20 meter från järnvägen, när ett tåg passerar, lika starkt
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som 50 meter från en större kraftledning (50 Hz). Konsekvenserna för personer som visas inom
fastigheten bedöms dock som små då magnetfältens styrka avtar efter 30 meter. Structor
föreslår följande åtgärder i riskanalysen:
•
Mätningar av elektromagnetiska fält bör göras och resultaten bör ligga till grund för beslut
om fortsatta åtgärder.
•

I byggnaderna bör material väljas som så effektivt som möjligt skärmar av elektromagnetiska
fält. För mer vägledning i denna fråga hänvisas till byggnadstekniska experter.

•

I det fortsatta planeringsarbetet bör försiktighetsprincipen gällande elektromagnetiska fält,
som Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens
strålskyddsinstitut formulerat, användas som vägledning.

Markföroreningar
Påvisade föroreningar i grundvatten, porluft och jord bedöms inte innebära oacceptabel
hälsorisk för människor som arbetar, vistas eller går i skolan inom området.
Påvisade föroreningar bedöms inte utgöra hinder för planerad verksamhet från industriändamål
till skola, lager och blandade centrumverksamheter som handel, service, m.m.
Uppmätta föroreningshalter i ledningssystemens vatten, halter i grundvatten bedöms inte
innebära en negativ omgivningspåverkan på hälsa och miljö.

Nollalternativ
Nuvarande markanvändning fortsätter, det vill säga att möjligheten till permanent skolverksamhet samt fortsatt service i form av att vårdcentral och andra centrumverksamheter uteblir.
Då gällande plan tillåter mindre störande industriell verksamhet finns även risken att nya
industriverksamheter etablerar sig, som bedöms vara avsevärt mindre lämpligt och fördelaktigt
för området och staden i sin helhet.

Bebyggelse
Planförslaget säkerställer befintliga samt möjliggör för nya användningar av befintliga lokaler.
Ett nytt trapphus samt ramp till entré planeras på den östra sidan av byggnaden. I övrigt föreslås
ingen ny bebyggelse utöver buller- och riskreducerande åtgärder.

Plankarta
Planförslaget innebär att ytterligare verksamheter kan etableras i området, vilket kan skapa ett
tillskott av varor och tjänster i Katrineholm. Förslaget ämnar bland annat till att ge permanent
tillstånd för skolverksamhet, samt vårdcentral.
Planförslaget medger centrumverksamhet (C) över stora delar av planområdet. Med centrumverksamhet syftas här till bland annat vårdcentral och apotek.
Planförslaget medger även skolverksamhet över stora delar av planområdet. Syftet är att
möjliggöra för befintlig grundskoleverksamhet att fortsätta med verksamheten inom
planområdet (S). Enligt Boverkets rekommendationer för friytor för förskolor och grundskolor
bör friytan motsvara cirka 40 m2 per barn i förskola och cirka 30 m2 per barn i grundskola.
Eftersom fastigheten redan är bebyggd och det är befintliga ytor och lokaler som avses nyttjas
för skolverksamheten ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning.
Gymnasium och vuxenutbildning medges i den östra delen av planområdet som vetter mot
Västgötagatan (S1).
I den låga byggnadsdelen i planområdet sydvästra del medges verksamheter (Z).
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Befintlig fördelningsstation för el bevaras med beteckningen (E) och befintliga underjordiska
ledningar ges markreservat (u1). Utöver reservat för befintliga ledningar finns även utökade ytor
som möjliggör ledningsflytt.
Järnvägen planläggs som Järnväg (T1).
Utformning
Högsta nockhöjd begränsas till 25 meter för de högsta byggnaderna samt 10 meter för de lägre
byggnaderna. För fördelningsstationen begränsas nockhöjden till 3 meter.
Takvinkeln får vara mellan 0–30 grader.
För att i största möjliga mån bevara byggnadernas kulturhistoriska värde finns egenskapsbestämmelser som reglerar byggnadernas utformning. Fasader mot Västgötagatan ska vara
putsade, undantaget fasad med karosseripanelsinklädd entrébyggnad (f2), och balkonger får inte
finnas (f1).
Marken inom planområdet mellan skolgården och järnvägen ska avskärmas så att den inte kan
nyttjas som skolgård (n2).
Bebyggandets omfattning
Utfartsförbud är placerat längs med hela planområdets västra gräns mot järnvägen.
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea begränsas till 50 % (e1).
Prickmark är markerat längs planområdesgränsen för att dels säkra ett respektavstånd mot
angränsande fastighetsgränser, dels för att säkra byggnadsfria områden där ledningar kan
förläggas vid behov. Prickmark är även placerat längs med hela den västra fastighetsgränsen för
att begränsa byggrätten upp till 30 meter från järnvägen. Även träddungen på befintlig skolgård
är markerad med prickmark för att säkra att ytan inte bebyggs.
Parkering kan ordnas på prickmark, vilket även medges med egenskapsbestämmelse (n1).
Kryssmark reglerar att endast komplementbyggnader får byggas på skolgården.
Allmän platsmark
Västgötagatan planläggs som (GATA) med en total bredd om 14 meter för att inrymma
standardförbättringar på anslutande gång- och cykelvägar för bättre sikt och orienterbarhet,
framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, samt hållplatslägen.
Trafik
Boende i närområdet kan komma att påverkas negativt av en eventuell ökning av transport och
trafik på Västgötagatan.
Etablering av nya verksamheter och viktiga samhällsfunktioner i kollektivtrafiknära läge är
positivt ur tillgänglighetssynpunkt för barn och personer som inte har tillgång till bil.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna i form av kostnader för att realisera planförslaget bedöms som
små, då ingen ny bebyggelse tillkommer inom befintliga infrastruktursystem. Kostnaderna
kommer till största del utgöras av bullerreducerande och riskreducerande åtgärder.
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Planförslaget möjliggör nya arbetstillfällen för kommunens befolkning, vilket genererar positiva
ekonomiska konsekvenser, dels för individer, dels för kommunen i sin helhet genom ökade
skatteintäkter.
Planförslaget ger förutsättningar för ökat utbud av service och tillväxt av näringsliv i kommunen,
vilket kan bidra till att stärka kommunens attraktivitet och förmåga att attrahera invånare och
näringslivsetableringar. Detta genererar kumulativa positiva ekonomiska konsekvenser genom
ett ökat skatteunderlag och ett stärkt näringsliv.
Ekologiska konsekvenser
Etableringar av nya verksamheter kan leda till fler resor till och från området, både varu- och
persontransporter. I detta avseende är det positivt att området har god tillgänglighet för
fotgängare, cyklister och bussresenärer, då det kan bidra till att en större andel av resor sker med
andra färdmedel än bil.
Planförslaget kan leda till ökning av luftföroreningar och därmed negativ klimatpåverkan i och
med en eventuell ökning av transporter. Samtidigt kan befintlig gällande detaljplan innebära en
ökad miljö- och klimatpåverkan då planen medger industriverksamhet.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kvartal 4, 2017 – kvartal 1, 2018
Kvartal 2, 2022
Kvartal 3, 2022
Kvartal 4, 2022

Genomförandetid
Exploateringen av området och omvandling av befintliga lokaler kommer att ske inom en snar
framtid och genomförandetiden föreslås därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Ansvarsfördelning
Planområdet innefattar kvartersmark tillhörande fastigheten Rådmannen 3, del av Katrineholm
4:1, Nävertorp 5:8, del av Nävertorp 5:14, samt allmän platsmark tillhörande Sandbäcken 3:1.
Exploatören svarar för genomförandet av detaljplanen inom kvartersmark undantaget
järnvägsområdet.
Eventuella förbättringsåtgärder på gång- och cykelbana längs med Västgötagatan bekostas av
exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Fastigheterna Rådmannen 3, Nävertorp 5:8, del av Nävertorp 5:14, del av Sandbäcken 3:1 samt
del av Katrineholm 4:1 ingår i detaljplanen.
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Fastighetsbildning
För fastigheten föreslås förändrad markanvändning.
Rådmannen 3 ägs av Sardonyx 10 AB. Den del av Sandbäcken 3:1 som innefattas av kvartersmark
inom planområdet upptas som en del av Rådmannen 3.
Exploatören/fastighetsägaren, ansöker om och bekostar förrättningarna hos Lantmäteriet.
Gemensamhetsanläggningar
Inga gemensamhetsanläggningar är aktuellt för detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Planavgift tas ut enligt gällande taxa enligt planavtal och tas därmed inte ut vid beviljande av
bygglov.
Ledningsägare bekostar eventuella framtida ledningsrätter inom planområdet.
Kostnader
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov.

Tekniska frågor
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i
samband med exploatering så ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med ledningsinnehavaren.
Vatten och avlopp
Anslutning till VA-nätet bekostas av fastighetsägaren enligt taxa.
Dagvatten
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2015-03-16, beslutad om förlängd
giltighetstid 2021-02-15 av kommunfullmäktige, ska följas vid hantering av dagvatten.
El och fjärrvärme
Bebyggelsen kommer fortsatt vara ansluten till de kommunala fjärrvärme- och elnäten som båda
ägs av Tekniska Verken Katrineholm Nät AB.
Bredband
Bredbandsfiber finns inom planområdet.
Avfall
Återvinningscentral och återvinningsstationer finns inom planområdet.

Avtal
Ett marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan kommunen och Sardonyx 10 AB, för överlåtelse av
den del av Sandbäcken 3:1 som planläggs som kvartersmark, till Rådmannen 3.
Inget exploateringsavtal avses tecknas.

Särskild hänsyn under planens genomförande
Extra hänsyn ska tas till markföroreningar om schakt blir aktuellt i samband med risk- och
bullerreducerande åtgärder.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 2022-04-27
Detaljplanen är framtagen av WSP, på uppdrag av Sardonyx 10 AB.
Anna Åhs och Johan Almqvist
Planarkitekter, WSP Sverige AB

Yeneba King Liljencrantz
Planarkitekt,
Katrineholms kommun

Erik Bjelmrot
Avdelningschef,
Katrineholms kommun
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Instans

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-06-11

STN/2022:111 - 4.2.2 - Hantera
detaljplaner/områdesbestämmelser

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Engvall

Handläggare e-post

0150-570 00

Karin.Engvall@katrineholm.se

Granskningsyttrande detaljplan för Bie 3:3 m.fl.,
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och lämnar det
till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna tillhörande
föreslagen ändring av detaljplan för Bie 3.3 m.fl. Detaljplaneändringens syfte är att
möjliggöra tomtförsäljning och byggnation av radhus och fristående villor.
Service- och teknikförvaltningen har inga synpunkter på de inkomna
granskningshandlingarna men vill lämna nedanstående medskick till det kommande
arbetet med avstyckning av fastigheter inom planområdet.
Planeringen av kommande tomter bör göras med hänsyn och med lämplig anpassning till
den intilliggande lekparken som är belägen strax väster om planområdet. Även
dagvattenhanteringen inom området bör beaktas och utformas på lämpligt sätt då det
tidigare varit problem med höga vattenflöden vid stora nederbördsmängder i nuvarande
bostadsområde.
Förvaltningen vill också påtala att utökade uppdrag avseende drift, underhåll och skötsel
inom nämndens ansvarsområde behöver förses med motsvarande resurser i kommande
budgetarbete.

Ärendets handlingar


Förslag till ändring av detaljplan Bie 3:3 mfl



Planbeskrivning Bie 3:3 mfl



Plankarta Bie 3:3 mfl



Samrådsredogörelse Bie 3:3 mfl

Karin Engvall
Avdelningschef

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-06-11

STN/2022:111 - 4.2.2 - Hantera
detaljplaner/områdesbestämmelser

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten

GRANSKNINGSHANDLING
Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN.2021.7

Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms kommun
Fastigheterna Bie 3:35, Bie 3:36, Bie 3:37, Bie 3:38, Bie 3:39 samt del av
fastigheterna Bie 3:3 och Bie 1:4
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27
___________________________________________________________________________________________________

Samrådets upplägg
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under
tidsperioden 14 februari 2022 till 7 mars 2022.

Inkomna yttranden
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter
1

Fastighets AB L E Lundberg

2022-02-15

2

Tekniska verken i Linköping AB

2022-03-01

3

AB Ericsbergs säteri

2022-03-03

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Växel: 0150-57000
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Yttranden med synpunkter
4.

BRF Nya hälsokällan
2022-02-26
Först en undran om hur det är tänkt att nya vägar kommer placeras? Det finns inte med
någonstans vart dessa kommer gå och Aurells väg är idag ok om man ser till bredden,
men tillkommer det hus som ska använda sig av samma väg blir det lika illa som det är på
Wallins väg (för smal väg).
På Wallins väg kommer bilar ibland inte ut ifrån sin uppfart ifall det står en bil parkerad
på motsatt sida av gatan. Om det byggs så att fler hushåll kommer anknyta till Aurells väg
vore det bra om den vägen blev bredare.
Kommer det bli en annan väg till "området", t ex en väg ifrån trekanten och till nya
tomterna? En idé vore väl att bredda befintlig gång- och cykelväg och ha en bilväg där
också. Vår tanke angående en annan infart till nya området är att det kommer bli mer
trafik som kommer passera skolans områden annars. Redan idag (tack vare usel lösning)
är det halvdålig sikt och trångt i korsningen Dr Levins väg/Kurortsvägen (infarten till
skolan). Tanken att det kommer åka massa lastbilar den vägen är skrämmande då det
med största sannolikhet kommer ske en olycka.
Det står förbudsskyltar innan man kommer in till Bie (tung trafik). Hur är tanken när det
kommer behövas väldigt många lastbilstransporter för att ta bort schaktad jord, träd och
annat? Sedan blir det igen många transporter för att fylla ut och cementbilar och lastbilar
för all annan materiel som kommer användas. Det finns väl en anledning till att dessa
förbudsskyltar finns? Nu gäller skylten visserligen bara för genomfart men detta är ännu
en anledning till att se över en ny inkommande väg till "nya området".
Det står inte heller om det finns någon begränsning med antal våningar i nya planen. I
området idag är det enbart enplansvillor, ska det börja byggas tvåvåningshus så ändras
väl områdets detaljplan eller?
Tills vi får veta mer hur vägar och annat är tänkt så kommer vi inte godkänna något
förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Vägar inom planområdet kommer endast gå att anlägga där det är markerat på
plankartan (blå linje).
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Vägarna har inte ändrat utformning sen detaljplanen antogs 1982. De kommer inte
ändras i samband med denna ändring av detaljplanen. Kommunen har i dagsläget inga
planer på att anlägga de vägar som planen tillåter (markerat i blått) utan kommer bara
använda de befintliga vägarna (markerat i brunt). Om det i framtiden finns ett stort
intresse att bosätta sig i Bie kommer det finnas möjlighet att anlägga en till väg (markerat
i blått). Det som är viktigt att ha i åtanke är att vägar samt bostäder skulle få uppföras
även om detaljplanen inte ändrades. Den enda ändringen som sker är typen av bostad
som får uppföras. Detaljplaneändringens syfte ska inte vara att förändra var vägar ska gå
och var bostäder ska uppföras eftersom syftet med originalplanen då skulle förändras.
Det föreslagna ändringsområdet kommer inte kräva stora markarbeten och uppförandet
av bostäder kommer troligen inte ske samtidigt vilket innebär att en ökad belastning på
vägarna till planområdet inte kommer vara tydlig. Förbudsskyltarna är precis som ni
nämner endast för genomfart, det är en trafiksäkerhetsåtgärd för att få bort de lastbilar
som endast passerar Bie. Det innebär inte ett totalförbud, flera områden i Bie behöver
leveranser som utförs av tung trafik. I dagsläget sker flera lastbilstransporter i Bie.
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Vägbredden på Aurells väg kommer inte förändras i samband med ändringen av
detaljplanen. Bredden är tillräcklig för en gata inom ett tätbebyggt villaområde. För breda
vägar kan leda till ökade hastigheter. Bilar ska självklart ha tillräckligt mycket plats för att
kunna backa ut och det är förbjudet att parkera så att bilar inte kan backa ut.
Antal våningar regleras i detaljplanen med "I". Detta innebär att endast hus med en
våning får uppföras. Detaljplanen tillåter redan idag byggnation av området. Ändringen
innebär att där kedjehus endast får uppföras idag får även fristående villor uppföras i
framtiden. Vad detaljplanen får ändra är väldigt begränsat. Blir inte detaljplaneändringen
av så får fortfarande området bebyggas, fast endast med kedjehus.
5.

Länsstyrelsen Södermanlands län
2022-02-18
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att i planhandlingarna tydliggöra vad
ändringen av detaljplanen omfattar; vilka bestämmelser som läggs till och vilka som tas
bort. En ändring av en detaljplan ska uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på
tydlighet. Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla
berörda vad ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
På sidan 7 finns det två rubriker. "Bestämmelser som läggs till" och "Bestämmelser som tas
bort". Ändringen beskrivs mer djupgående stycket efter. Vi förtydligar detta ytterligare i
granskningshandlingarna.

6.

Lantmäteriet
2022-03-01
Lantmäteriet kan inte se att förslaget innebär att bestämmelserna formuleras om, utan
endast att bestämmelsen F läggs till inom vissa områden som redan har bestämmelsen
Sk. Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att bestämmelserna motsäger
varandra och att det därmed kan uppstå oklarheter kring vad som gäller inom
användningsområdet.
Angående nya bestämmelser som har införts bör dessa få en egen beteckning enligt
nuvarande allmänna råd om detaljplaner. FSk utgör redan beteckningar för
bestämmelser om byggnadssätt, se ovan. Enligt boverkets allmänna råd bör
bestämmelser om fastighetsstorlek betecknas ”d”.
I planförslaget relateras ny bestämmelse till begreppet tomt. Tomt finns definierat i PBL
och är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller
flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En
fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i
flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i
vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var
tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Anledningen till att begreppet tomt användes istället för fastighet var då alla befintliga
bestämmelser använder begreppet tomt. I granskningshandlingen används istället
begreppet fastighet i den tillkommande bestämmelsen. De befintliga bestämmelserna
kommer fortsatt använda sig av begreppet tomt, då en ändring av dessa skulle utöka
planändringsområdet. Fastighetsstorlek regleras med "d".
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Sk och F kommer fortsatt användas samtidigt då kommunen gör bedömningen att
tydligheten blir sämre om alla bestämmelser skulle läggas till igen på plankartan. Det
skapar en otydlighet för den som ska tyda plankartan.
Genom att vara tydlig i den nya planbeskrivningen är det självklart vad som gäller om en
fastighet betecknas med både Sk och F. Den befintliga plankartan är handlingen som
gäller och i den så är Sk och F inte motsägande.

Ändringar i förslaget
Planbeskrivning
·

Förtydliga bestämmelser som läggs till och tas bort.

Plankarta
·
·

Reglera fastighetsstorlek med "d".
Begreppet tomt byts ut till fastighet i den tillkommande bestämmelsen.

I övrigt görs redaktionella ändringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 2022-04-27
William Rytterström
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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Förslag till
Ändring av
Detaljplan
Bie 3:3 mfl
Granskning
25 maj till 15 juni 2022

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar klockan 8–16)
katrineholm.se

katrineholm.se/detaljplan

Vad innebär förslaget?

Vad händer nu?
Du har möjlighet att lämna dina synpunkter
på planförslaget under samrådstiden. Efter
samrådet bearbetar vi planförslaget med
hänsyn till inkomna synpunkter. Därefter ställs
det omarbetade förslaget ut på granskning
och du har möjlighet att lämna synpunkter en
sista gång. Synpunkterna från granskningen
tas omhand. Efter det beslutar bygg- och
miljönämnden eller kommunfullmäktige att
anta detaljplanen.

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Vad är en detaljplan?
•
•
•

Tillåta bebyggelse av fristående hus på ett område där man idag endast får uppföra
kedjehus
Göra befintlig bebyggelse planenlig
Genom att tillåta uppförande av både radhus och fristående villor blir det lättare att
sälja tomterna i Bie.

Tyck till om förslaget!
Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 15 juni till:

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och
vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling
och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot
enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som
grund för beslut om till exempel bygglov.
Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet eller organisation har du
rätt att ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter innan detaljplanen antas.
Syftet med samrådet och granskningen av planen är att förbättra kunskapsunderlaget och
ge möjlighet till insyn och påverkan.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
eller via e-post till: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan 2030.
Vänliga hälsningar
William Rytterström
Planarkitekt
E-post: william.rytterstrom@katrineholm.se
Telefon: 0150–571 82

Planen finns
utställd här:

Har du frågor?

•
•

Telefon, växeln: 0150-570 00
Helgfria vardagar 8 - 16

katrineholm.se/detaljplan
Kontaktcenter, Djulögatan 31B

Öppettider Kontaktcenter
Helgfria vardagar 10 - 16

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@
katrineholm.se

Granskningshandling
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2021.7

Planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Bie 3:3 m.fl., Katrineholms
kommun
Fastigheterna Bie 3:35, Bie 3:36, Bie 3:37, Bie 3:38, Bie 3:39 samt del av
fastigheterna Bie 3:3 och Bie 1:4

GRANSKNINGSHANDLING
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-04-27
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Inledning
Planprocessen – Standardförfarande
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan
vinna laga kraft.
Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i
kommunfullmäktige.

Ändrad användning
Ändring av detaljplan kan tillämpas när det finns delar i en gällande detaljplan som behöver
förändras. En ändring får endast ske om huvudsyftet är detsamma. Det som skiljer sig åt är att
planbeskrivningen inte behöver vara lika detaljerad då markområdets lämplighet redan har
prövats i samband med att detaljplanen antogs första gången. Ändringen av en detaljplan
innebär oftast ändring, justering eller borttagande av planbestämmelser.

Handlingar
·
·
·
·

Plankarta
Uppdatering av planbeskrivning (detta dokument)
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
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Bakgrund
Gällande detaljplan
Ändringen avser detaljplanen BIE 3:3 MFL (0483-P83-1) som fastställdes 1983-02-28.
Läge och areal
Planområdet är beläget i Bie tätort 10 kilometer norr om Katrineholm.
Markägoförhållanden
Ändringen omfattar fastigheterna Bie 3:35-39 samt del av Bie 3:3 och Bie 1:4. Bie 3:35 ägs av en
privatperson. Bie 3:39 ägs av Bostadsrättsföreningen Nya Hälsokällan. Bie 3:36-38 samt del Bie
3:3 ägs av Katrineholms kommun. Bie 1:4 ägs av Fastighets AB L E Lundberg.

Fastighetsinformation över planområdet. Bie 1:4 markerat i blått.

Syfte med ändring
Detaljplanen Bie 3:3 m.fl. antogs 1982. I samband med antagandet genomfördes större delen av
detaljplanen. Anledningen till att delar av detaljplanen inte genomfördes berodde på att
efterfrågan på (radhus-)tomter inte var så stor. Idag ser kommunen att det finns ett intresse att
bygga i Bie, därför kommer en ändring av detaljplanen Bie 3:3 m.fl. att ske. Genom att tillåta
uppförande av både radhus och fristående villor blir det lättare att sälja tomterna i Bie.
Översiktsplan
Förslaget är i enlighet med gällande Översiktsplan Katrineholm 2030 - del landsbygd.
Planområdet är i översiktsplanen utpekad som mark där det redan är planlagt för bostäder. En
förändring av vilken typ av bostad som får uppföras strider inte mot gällande översiktsplan utan
överensstämmer med intentionerna för Bie tätort.
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Betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen
genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom
planområdet.
Strandskydd
Inom planområdet finns det grävda diken som någon gång i tiden har varit vattenförande. I
samband med planarbetet har två platsbesök gjorts, ena i september 2021 och det andra i
oktober 2021. Vid dessa tillfällen har det inte funnits spår av att vatten har förkommit i diket på
senare tid. Bilderna nedanför visar på att delar av diket är igenvuxet och inget spår av vatten kan
synas.

Bilden visar delen av diket som är helt igenvuxet.

Bilden visar delen av diket som inte är igenvuxet.
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Bilden visar delen av diket som delvist är igenvuxet.

Ändring av detaljplan
Området idag
Den norra delen av planområdet är bebyggd med fristående villor. Den södra delen av
planområdet består av tall- och björkskog.

Bild som visar området idag.
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Planändring
Ändringen omfattar det rödmarkerade området i plankartan. När ändringen vinner laga kraft så
är det planen i sin ändrade form som gäller. Inom de markerade områdena gäller både de nya
samt de ursprungliga bestämmelserna. De områden som inte omfattas av ändringen kommer
fortsatt lyda under den ursprungliga detaljplanens bestämmelser. Gällande handlingar för denna
detaljplan är den ursprungliga planbeskrivningen samt den uppdaterade plankartan med de
uppdaterade bestämmelserna samt en uppdaterad planbeskrivning (denna handling).

Ändringsområdet med nuvarande bestämmelser.

Ändringsområdet med de ändrade bestämmelserna.
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Ändring av planbestämmelser
Två bestämmelser tillkommer i samband med ändringen. Den första bestämmelsen som
tillkommer är att byggnader ska uppföras radonsäkert. Att uppföra byggnader radonsäkert är
viktigt, eftersom planområdet är lokaliserat i ett högriskområde för radon.

Hög risk för radon i det rödrutiga området.

Den andra bestämmelsen som tillkommer är "d1 - Minsta fastighetsstorlek är 450 m2"
Bestämmelsen finns till för att reglera så att fastigheten inte blir för liten samt för att skapa en
enhetlighet i området. N-bestämmelsen som förbjöd inredning av vind tas bort på fastigheterna
som hade den inom ändringsområdet.
Bestämmelser som läggs till
· Med FSk betecknat ska byggnader uppföras radonsäkert
· d1 - Minsta fastighetsstorlek är 450 m2
Bestämmelser som tas bort
Inga bestämmelser tas bort. Bestämmelsen "n" som förbjuder inredning av vind kommer tas bort
inom ändringsområdet men bestämmelsen kommer fortsatt att finnas kvar då den reglerar delar
utanför ändringsområdet.
Beskrivning av förändring
Den nya ändringen innebär att alla de markerade områdena får bestämmelserna ”BFSkI”. Det
innebär att planen tillåter bebyggelse av både fristående villor och kedjehus inom
ändringsområdet. Detta eftersom det finns ett större intresse att bebygga marken med
fristående villor istället för kedjehus. Planbeteckningarna F (fristående villor) och Sk (kedjehus)
har nästan identiska planbestämmelser i den originella detaljplanen, de enda
planbestämmelserna som skiljer F och Sk från varandra är minsta tomtstorlek. Där F minsta
tomtstorlek är 800 kvm och Sk minsta tomtstorlek är 450 kvm. I den uppdaterade detaljplanen
kommer beteckningen d1 tillkomma vilket medför att minsta fastighetsstorleken är 450 kvm
inom ändringsområdet. Att inreda vind kommer att vara tillåtet inom hela ändringsområdet
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eftersom bestämmelsen "n" är borttagen där den tidigare fanns. Utöver detta påverkas inte
byggrätterna av ändringen. Den sista ändringen av detaljplanen är att byggnader ska uppföras
radonsäkert. Detta på grund av att planområdet till viss del är belägen i ett högriskområde för
radon. Delar av bebyggelsen som idag är planstridig inom planområdet kommer inte vara det
efter ändringen av detaljplanen.
Konsekvenser av ändring
I dag får området endast bebyggas med kedjehus eller fristående hus. Bilden nedan visar vad
som är tillåtet innan ändringen har skett.

Ändringen innebär att både kedjehus och fristående hus får uppföras, vilket förenklar byggandet
i kransorten. "n" bestämmelsen plockas även bort i hela ändringsområdet vilket innebär att både
befintliga och nya byggnader får inreda vinden. De nya byggnaderna måste även uppföras
radonsäkert.
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Genomförande
Ekonomiska frågor
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov, utan kostnaden för ändringen finansieras genom
försäljning av tomter. Ordinarie bygglovavgift tas ut enligt gällande taxa.

Fastighetsrättsliga frågor
När tomter ska säljas ansvarar Katrineholms kommun för att stycka av fastigheter. Katrineholms
kommun ansöker om och bekostar avstyckningen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2022:1
2022:2
2022:3
2022:3

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 2022-04-27

William Rytterström
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-08

STN/2022:86 - 1.3.1 Styrande dokument

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Anders Jansson

Handläggare e-post

0150-488047

Anders.Jansson@katrineholm.se

Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det
som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag till
styrdokument, Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun. Förslaget är en utveckling
av tidigare anvisningar i Friskvårdsarbete i Katrineholms kommun (KF 2017-06-19, § 108).
Målsättningen är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som
fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering. Service- och
teknikförvaltningen välkomnar ett kommungemensamt styrdokument för det
hälsofrämjande arbetet. Ett enhetligt och uthålligt arbete för att understödja de anställdas
hälsa är något som alla tjänar på, både medarbetare, arbetsgivare och medborgare.
Som en av åtgärderna i arbetet anges att det ska finnas medel som förvaltningarna kan
söka i form av en hälsopremie. Detta ska kunna bekosta mindre projekt/insatser inom det
hälsofrämjande området med upp till 100 tkr per projekt. Service- och teknikförvaltningen
ser positivt på en sådan permanent satsning. Då det finns en risk att det kan uppstå en
konkurrenssituation om medlen bör dock skrivningen gällande kriterier och beslut
utvecklas. Det bör exempelvis framgå på vilken nivå som beslut om medlen ska fattas.
Service- och teknikförvaltningen noterar även att kommunplan 2019-2022 används som en
tydlig utgångspunkt för dokumentet. Då en ny kommunplan upprättas efter valet kan det
finnas skäl att invänta denna, och den styrning som kommer till uttryck där, innan
dokumentet färdigställs. I övrigt tillstyrker förvaltningen förslaget.

Ärendets handlingar


Protokollsutdrag personalutskottet 2022-02-09, § 3



Förslag till Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Rådmannen, Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG

Personalutskottet

§3

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-09
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KS/2022:42

Beslut - Hälsofrämjande arbete i Katrineholms
kommun
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet beslutar ställa sig bakom anvisningsdokumentet för Hälsofrämjande
arbete i Katrineholms kommun och förslår kommunstyrelsen att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för antagande och därmed ersätter tidigare styrdokument Friskvård
i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för hälsofrämjande
arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering.
För att möta målsättningen har kommunfullmäktige beslutat om anvisningar för
friskvård i Katrineholms kommun (KF 2017-06-09 § 108). Anvisningarna omfattar
friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och hälsoinspiratörer.
Ett vidare begrepp för friskvård är hälsofrämjande arbete och för att möta kommunens
mål föreslås att anvisningsdokumentet för friskvård också omfatta;


en beskrivning om vad kommunen menar med en hälsofrämjande
arbetsplats och vad hälsofrämjande insatser innebär,



en hälsopremie.

För att fler av kommunens medarbetare ska ges möjlighet att ta del av
friskvårdsbidraget, föreslås att medarbetare med en anställning mindre än 1 år men mer
än 6 månader har rätt till 50% av friskvårdsbidraget.
Därutöver har arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen lagts till anvisningen där riktlinjer för
utmärkelsen beslutas av kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar
-

Anvisningsdokument: Förslag till hälsofrämjande arbete i Katrineholms
kommun-

-

Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun (KF 2017-06-09 §
108)

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson
(C), bitr. kommundirektör/personalchef Susanne Sandlund.

Beslutsgång

Protokollsutdrag
Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-09

2 (2)

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att utskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut.
_____________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

Hälsofrämjande
arbete i
Katrineholms
kommun

Övergripande anvisningsdokument
Kommunfullmäktige 2022-xx-xx

katrineholm.se

Beslutshistorik
Gäller från 2017-06-19 (benämnt Friskvård i Katrineholms kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19, § 108
Förvaltarskap1
-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde
Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.
När: En gång per år, årsredovisning.

1

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
-

dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat

2 (7)

Innehåll
Beslutshistorik ................................................................................................................................2

Hälsofrämjande arbetsplats i Katrineholms kommun .............................4
Mål ........................................................................................................................................4
Syfte ......................................................................................................................................4
Resultat ................................................................................................................................4
Vad innebär en hälsofrämjande arbetsplats ...................................................................5
Vad innebär hälsofrämjande insatser? ........................................................................................5
Hälsofrämjande aktiviteter ...........................................................................................................6

Hälsoinspiratörer ................................................................................................................6
Friskvårdsbidrag..................................................................................................................6
Hälsopremie ........................................................................................................................7
Villkor för att söka medel ..............................................................................................................7

Arbetsmiljö och hälsoutmärkelse .....................................................................................7

3 (7)

Hälsofrämjande arbetsplats i
Katrineholms kommun
Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för
hälsofrämjande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger
ohälsa och stödjer rehabilitering.
Friska och närvarande medarbetare ökar möjligheten för kommunen att driva en bra
verksamhet. Anvisningarna ska vara vägledande i arbetet och beskriva kommunens vilja och syn
på hälsofrämjande arbete.
Följande åtgärder ingår i Katrineholm kommuns strategi för en attraktiv och hälsofrämjande
arbetsplats och omfattar samtliga förvaltningar:


Hälsofrämjande aktiviteter anordnas på varje arbetsplats.



Det ska finnas hälsoinspiratörer inom samtliga förvaltningar.



Friskvårdsbidrag



En hälsopremie ges för aktiviteter/metoder som aktivt främjar hälsa i arbetsgrupper eller
stimulerar till ökad friskvård.



Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen.

Anvisningarna om hälsofrämjande arbetsplats gäller från och med xxxxx och är en utveckling av
tidigare anvisningar Friskvårdsarbete i Katrineholms kommun. De omfattar kommunens
samtliga verksamheter och ersätter tidigare beslut om friskvårdsinsatser.

Mål
Målsättningen enligt Kommunplanen: Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
och arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och
stödjer rehabilitering.

Syfte
Syftet är att behålla och utveckla fysisk, psykisk, social och mental hälsa, det vill säga att må bra i
arbete och på fritiden genom att;


ett hälsofrämjande synsätt och arbetssätt genomsyrar hela organisationen,



ett systematiskt hälsofrämjande arbete i kommunens samtliga verksamheter,



tidiga och förebyggande insatser,



det friska hos varje medarbetare tas tillvara,



medarbetaren tar ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa.

Resultat
Ett hälsofrämjande och systematiskt friskvårdsarbete förväntas bidra till att:


öka kommunens attraktionskraft,
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öka trivseln på arbetsplatsen,



frisktalen ökar,



sjukfrånvaron och behov av rehabilitering minskar,



kostnaden för sjukfrånvaro och rekrytering minskar,



produktiviteten ökar.

Vad innebär en hälsofrämjande arbetsplats
Katrineholms kommun värnar om en hälsofrämjande arbetsplats vilket innebär att vi med
uppdraget i fokus tillsammans skapar hälsa, glädje och stolthet.
Kommunens medarbetskap och ledarskap ska präglas av tillit och förtroende. Alla medarbetare
tillhör team som stöttar, utvecklar och berömmer varandra vilket gör att arbetsgruppen mår bra
och skapar en känsla av trygghet.
Kommunens ledare är tydliga och lyhörda vilket skapar förutsättningar för att arbeta i en
hållbar arbetsmiljö.
Som anställd ser man sig som en viktig pusselbit i hela verksamheten, vilket skapar en
gemensam strävan att uppnå en verksamhet som gynnar alla medborgares bästa.
Det förutsätter att:


Organisationen har tydliga och konkreta mål.



Medarbetarna har rätt förutsättningar att göra sitt arbete och arbetsmängden är rimlig i
förhållande till krav och resurser.



Det ges möjlighet till tid för återhämtning och reflektion.



Den fysiska arbetsmiljön ger kommunens medarbetare förutsättningar till en god hälsa.



Arbetsplatserna värnar och uppmuntrar till friskhöjande aktiviteter och insatser.

Hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer
rehabilitering; på individ-, grupp- och organisationsnivå.
I arbetet mot att nå en hälsofrämjande arbetsplats fokuserar kommunen till stor del på den
psykosociala arbetsmiljön. De områden vi arbetar med är:


Människosyn och förhållningssätt.



Inflytande och arbetsgemenskap.



Kommunikation och mötesplatser.



Medarbetarskap och ledarskap.



Hälsa och arbetsglädje.



Organisation, lärande och utveckling.

Vad innebär hälsofrämjande insatser?
Hälsofrämjande insatser omfattar alla aktiva åtgärder som vidtas för att främja hälsa på individ-,
grupp- och organisatorisk nivå.
Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska hos medarbetaren och utifrån detta
utvecklas och främjas resursen hälsa att omfatta både kropp och själ, vilket innefattar fysiska-,
psykiska-, sociala resurser samt meningsfullhet.
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Förutsättningarna för kommunens arbetsplatser är olika och arbetet med hälsofrämjande
aktiviteter kommer att se olika ut. Grundläggande är att arbetsplatsen har en gemensam syn på
vad hälsofrämjande arbete innebär för de som arbetar där.

Hälsofrämjande aktiviteter
Hälsofrämjande aktiviteter är en del av arbetsmiljöarbetet och ska tas upp på arbetsplatsträffar
och samverkan. Varje arbetsplats ska vid minst två tillfällen per år ta upp frågor hälsofrämjande
arbete. Frågan kan med fördel vara en stående punkt på både arbetsplatsträffar och
samverkan.
Aktiviteternas omfattning ska planeras utifrån de behov och möjligheter som finns på
arbetsplatsen.
Då arbetet med aktiviteter inleds kan med fördel en nulägesanalys genomföras utifrån; var är vi
vart vill vi och hur. Därefter planeras gemensamma aktiviteter.
Aktiviteterna planeras och genomförs inom befintlig budgetram. Kommungemensamma
aktiviteter som till exempel inspirationsdagar eller föreläsningar bekostas av
personalavdelningen.

Hälsoinspiratörer
Hälsoinspiratören är tillsammans med chef och skyddsombud en viktig resurs i det
hälsofrämjande arbetet. På varje förvaltning ska det finnas en, eller flera hälsoinspiratörer.
Uppdraget för hälsoinspiratörerna är att samordna och stötta arbetsplatserna i planering och
genomförande av friskvårdsaktiviteter. Uppdraget omfattar också att på kommunövergripande
nivå arbeta tillsammans med hälsoinspiratörer från samtliga förvaltningar med övergripande
aktiviteter för att utveckla kommunens hälsofrämjande arbete.
Ansvar
Personalutskottet ska följa utvecklingen av kommunens friskvårdsarbete.
Personalavdelningen ansvarar för samordning, information och utbildning av
hälsoinspiratörerna samt kommunövergripande/gemensamma aktiviteter.
Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för förvaltningens hälsofrämjande arbete.
Chef/arbetsledare ansvarar för att hälsofrämjande aktiviteter, i någon form, möjliggörs på varje
enhet/arbetsplats.
Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa och sitt välmående. Kommunens
hälsofrämjande aktiviteter ska ses som ett komplement till varje medarbetares egen insats.
I medarbetarsamtalen ska hälsa ingå och vara ett område där individuella mål kan sättas.
Sådana mål kan exempelvis röra motion, rökavvänjning, viktminskning eller stresshantering.

Friskvårdsbidrag
Månadsanställd medarbetare i kommunen erbjuds friskvårdsbidrag. Bidraget ska uppmuntra till
att utöva friskvård och ge medarbetarna en flexibilitet gällande vilken aktivitet man vill utöva,
samt var man vill utöva den. Målet är att förbättra medarbetarnas hälsa och mående samt
skapa trivsel i arbetet och öka frisktalen.
Friskvårdsbidraget utbetalas per kalenderår och till månadsanställd medarbetare som har en
anställning om minst 1 år. För medarbetare med anställning mindre än 1 år men mer än 6
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månader utbetalas friskvårdsbidrag med 50%. I anställningstiden ska inräknas lagstadgad
ledighet.
Vilka aktiviteter som medarbetare kan få bidrag för utgår från de regler, eller som motsvarar
Skatteverket tidigare publikation avseende skattefri friskvård, se vidare personalhandboken.
Utifrån dessa bedömer arbetsgivaren om aktiviteten uppfyller grundkrav för ersättning. Vid
osäkerhet kontaktas personalavdelningen.
Bidraget betalas ut mot uppvisande av kvitto. Se vidare rutiner för utbetalning av
friskvårdbidrag i personalhandboken, Friskvård (draftit.se)

Hälsopremie
Medel finns att söka för mindre projekt/insatser inom det hälsofrämjande området.
En förutsättning är att insatsen aktivt främjar hälsa i arbetsgrupper eller stimulerar till ökad
friskvård.

Villkor för att söka medel


De som kan söka medel är medarbetare, hälsoinspiratörer och/eller skyddsombud i
samråd med ansvarig chef.



Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet, vilka målgrupper det vänder sig
till samt vilka aspekter av hälsa som förväntas uppnås och hur.



Projektet ska rikta sig till arbetsgrupper inom Katrineholms kommun.



Nya och innovativa projekt/metoder för att främja hälsan premieras.



Maximalt ansökningsbelopp är 100 t kr per projekt. Ansökan ska innehålla en enklare
budget för projektet.



Eventuella avgifter, inträde eller dylikt, ska avse direkta omkostnader för projektet.



Beslut kan inte överklagas.



Alla projekt som får medel ska svara på en utvärderingsenkät efter avslutat projekt samt
lämna in en ekonomisk redovisning.

Ansökan skickas till personalavdelningen@katrineholm.se.

Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska lyfta fram ledande exempel på hur medarbetarna har
samarbetat för att skapa en god arbetsmiljö. Genom att visa på fördelarna ska denna
utmärkelse inspirera våra arbetsplatser i kommunen att förstå att satsningar på en bra
arbetsmiljö utgör en viktig del av verksamheten. Personalutskottet delar ut priset Katrineholms
kommuns arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse, utifrån kriterierna:


Gemenskap



Engagemang



Jämlikhet



Hälsa



Delaktighet



Service

Läs mer på Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen, Riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse KS 2020-09-30, § 121.pdf (katrineholm.se)
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-08

STN/2022:87 - 2.7.6 Utbilda och utveckla
personal

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Anders Jansson

0150-48 80 47

Handläggare e-post

Anders.Jansson@katrineholm.se

Yttrande över remissen Övergripande
kompetensförsörjningsplan
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det
som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag till
Övergripande kompetensförsörjningsplan. Planen tar sin utgångspunkt i Katrineholms
kommuns personalpolitiska program (KF 2020-06-15 § 52) och de utmaningar
organisationen står inför, bland annat i form av ett förestående generationsskifte.
I dokumentet anges en handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning. Planen utgår
från modellen ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. Service- och
teknikförvaltningen instämmer här i de överväganden som görs i dokumentet, bland annat
om vikten av ett strategiskt arbete för att locka potentiella medarbetare till kommunen.
Förvaltningens bedömning är dock att planen bör kompletteras med anvisningar om hur
ansvaret för de olika åtgärderna i den ska fördelas mellan nämnderna.
Vidare bör det förtydligas hur förslaget förhåller sig till de kompetensförsörjningsplaner
som finns på förvaltningsnivå. Om den övergripande planen ska ge vägledning för
förvaltningarnas planer, exempelvis i de långsiktiga och kommungemensamma
perspektiven, bör den också antas med längre giltighetstid. Att såsom föreslagits årligen
revidera innehållet kan göra det svårt för dokumentet att få genomslag.

Ärendets handlingar


Protokollsutdrag personalutskottet 2022-02-09, § 5



Reservation angående personalutskottets beslut om kompetensförsörjningsplan



Förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Rådmannen, Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG

Personalutskottet

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-09
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KS/2022:44

Beslut - Kompetensförsörjningsplan
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag till övergripande
kompetensförsörjningsplan och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Reservationen i sin helhet bifogas protokollet, se bilaga.

Kompetensförsörjningsplanen
Den övergripande kompetensförsörjningsplaner ska löpande revideras och utgår från
nämndernas kompetensförsörjningsplaner.
Syftet med planen är att utifrån analys av befintlig kompetens tydliggöra gapet mellan
befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens behov, på kort och lång sikt.
Handlingsplan på övergripande nivå utgår från en modell kallad ARUBA: Attrahera,
Rekrytera, utveckla, Behålla, Avsluta. Hur väl vi lyckas inom dessa områden är vad vi
signalerar i arbetsgivarvärden. Flera insatser pågår och handlingsplanen anger förslag
på vad som ska prioriteras på övergripande nivå under de kommande åren inom
områdena.
Attrahera handlar om att locka potentiella medarbetare till Katrineholms kommun. Ett
starkt varumärke är ett starkt redskap för att nå framgång.
Rekrytering handlar om att lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens och
värderingar, samtidigt som kandidaten ska få en positiv upplevelse av Katrineholms
kommun som arbetsgivare.
Att vilja stanna kvar på sin arbetsplats handlar om en god arbetsmiljö, att medarbetare
trivs på sin arbetsplats, men också om att få möjligheter att utvecklas.
Att avveckla eller avsluta en anställning ska även det vara en genomtänkt process och
ska ske med empati, nyfikenhet och professionalism.

Ärendets handlingar
-

Övergripande kompetensförsörjningsplan 2022-2023

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Inger Fredriksson
(C), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Christoffer Öqvist (M), bitr.
kommundirektör/personalchef Susanne Sandlund.

Protokollsutdrag
Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-09
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Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar återremiss av kompetensförsörjningsplanen.
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutat överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som innebär att hon först ställa proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Finner hon att ärendet ska avgöras idag avser hon att ställa proposition
på förvaltningens förslag till beslut. Personalutskottet godkänner den föreslagna
propositionsordningen. Därefter ställer ordföranden propositionen på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att den ska avgöras idag. Hon ställer
proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att personalutskottet beslutar
enlighet med detta.
_____________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

DNR KS/2022-44
Reservation angående Personalutskottets beslut om Kompetensförsörjningsplan
Kompetensförsörjningsplanen är ett viktigt dokument för att visa hur kommunen vill försäkra sig om
att den kompetens som krävs för att genomföra verksamheten verkligen finns. Det är angeläget att
det är tydligt så att missförstånd undviks och planen är möjlig att följa upp.
Ett sätt att mäta begripligheten i en text är genom Läsbarhetsindex, LIX.
Kompetensförsörjningsplanen får värdet 55, vilket är mitt på skalan för ”svår, normalt värde för
officiella texter”.
Det dokument som fanns för beslut i Personalutskottet var svårläst, omfångsrikt och därmed otydligt.
Mängden ord gör att det är svårt att upptäcka vad som är viktigt i planen.
Jag yrkade därför att kompetensförsörjningsplanen skulle återremitteras för omarbetning.
Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.
Katrineholm 9 februari 2022

Inger Fredriksson (C)
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Inledning och vision/mål
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för,
liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också
det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling
och förändring. Vision 2025.
En föränderlig värld ställer stora krav på verksamheters förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer, andra uppgifter försvinner, vilket påverkar organisationers kompetensbehov över tid. Personalstyrkan ska anpassas efter verksamhetens behov och utifrån omvärldens förändrade förutsättningar. För att öka attraktionskraften som attraktiv arbetsgivare och
upprätthålla en god personalförsörjning behövs olika verktyg och ett strategiskt tänkande kring
kompetensutveckling, intern rörlighet och rekrytering.
Katrineholms kommuns arbetsplatser ska främja hälsa och ge en trygg anställning, vilket är
grunden för att kunna utföra ett gott arbete.1 Utveckling och stimulans i arbetet är betydande
faktorer för medarbetarnas möjlighet att trivas, prestera och leverera med god kvalitet. Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens blir därmed
viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats.
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för
Sveriges kommuner och regioner. En välfungerande förskola, skola, äldreomsorg, hälso- och
sjukvård och kollektivtrafik angår oss alla – som elever och föräldrar, som brukare, patienter,
och anhöriga samt som medborgare och skattebetalare. För att klara kompetensförsörjningen
behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med
rätt kompetens.2 Med god framförhållning och långsiktig planering är det möjligt att se framtida
kompetensbehov och säkerställa att vi rekryterar, respektive kompetensutvecklar, för att
tillgodose detta.

Syftet med kompetensförsörjningsplanen
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra
hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens behov, på kort och
lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. En god kompetensförsörjning är beroende av flera delar och omfattar hur vi
som arbetsgivare attraherar och rekryterar, hur vi skapar förutsättningar för utveckling och hur
vi arbetar för att behålla medarbetare. Sist, men inte minst, ska anställningar avslutas på ett
professionellt sätt.
Katrineholms kommun arbetar utifrån en modell kallad ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla,
Behålla, Avsluta. Hur vi lyckas inom dessa områden är vad vi signalerar i arbetsgivarvärde.
Tillsammans med ledarskapet är detta de starkaste verktygen vi har för att skapa lönsamma och
effektiva arbetsplatser där människor vill arbeta.

1
2

Personalpolitiskt program för Katrineholms kommun (2020)
Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges kommuner och Regioner (2020)
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Kompetensförsörjningsplanen sammanfattar, efter en kort omvärldsbevakning, nuläget,
framtida behov och avslutas med en handlingsplan för kort- och långsiktig
kompetensförsörjning, utifrån områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta.
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Externt perspektiv
Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av
dessa uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar
både andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola,
vård och omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga
förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle nära en
halv miljon nya medarbetare behövas i välfärden fram till 2029. 3
Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000
under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma
period, om inget förändras. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver öka med varje år,
återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i
äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år under de kommande
tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ökningen av antalet barn och unga
inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser.
Under 2020 krävdes en enorm omställning inom arbetslivet med anledning av covid19pandemin. Pandemins effekter har accelererat behovet av omställning till välfärden. Det finns
mycket som arbetsgivarna redan gör för att möta denna kompetensutmaning, men också en hel
del kvar att göra. SKR:s strategier för kompetensförsörjning ses som ett stöd för arbetet i
kommuner och regioner.4 I pandemins kölvatten genomgår världen en ekonomisk kris med
vikande konjunktur och med stora behov av ekonomiska stödpaket, inom både kommun och
regioner likväl som det privata näringslivet. Ännu är det svårt att förutspå såväl pandemins slut
som dess ekonomiska efterdyningar under 2022 och framåt. Flera frågetecken kvarstår trots
vaccinering av medborgarna, framförallt pågår dialogen om hur arbetslivet och samhället kan
rusta sig med ny erfarenhet av denna kris. Hur kommer det nya arbetslivet se ut med behov av
trygga arbetsplatser och en ny digital vardag?

Trender som påverkar det kommunala uppdraget fram emot
2030
Även om vi inte med säkerhet kan förutsäga framtiden finns det mer eller mindre synliga
trender som kommuner och regioner behöver förhålla sig till. Det kan handla om ökad
komplexitet, nya utmaningar eller möjligheter som påkallar behov av nya arbetssätt eller
perspektiv. Exempelvis klimatförändringar som vi måste förebygga och förbereda oss för och
demografiska förändringar som påverkar både välfärden och kompetensförsörjningen.5

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges kommuner och
Regioner (2020)
4 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? Sveriges
Kommuner och Landsting. (2015)
5 Vägval för framtiden 4, Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget
fram emot 2030, Sveriges kommuner och Regioner (2021)
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Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss och byta yrke
allt oftare under karriären. Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras också när
digitaliseringen riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan
på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram.
I vissa fall sker lärande genom förändrade arbetssätt. Ett exempel på detta är omställningen till
en god och nära vård där förmåga att arbeta över traditionella gränser, nyttja digital teknik,
kommunicera och jobba preventivt utgör viktiga delar.
Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både storleken på
rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. 6 Utöver demografin kommer
en mängd andra faktorer att påverka rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om
globalisering, klimat, teknik och värderingar. Rapporten Vägval för framtiden 4 presenterar olika
trender som vilka spås påverka det kommunala och regionala uppdraget när vi går mot 2030.7

Ökat behov av livslångt lärande
Kompetensförsörjning är en central fråga såväl för kommuner och regioner som för
näringslivet. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner och regioner klarar
att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda individers kompetens
rätt. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, förskola och
äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens. Arbetslivet
förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss och byta yrke allt oftare
under karriären. Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras också när digitaliseringen
riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla
lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram. I vissa
fall sker lärande genom förändrade arbetssätt. Ett exempel på detta är omställningen till en god
och nära vård där förmåga att arbeta över traditionella gränser, nyttja digital teknik,
kommunicera och jobba preventivt utgör viktiga delar.

Användare driver teknisk utveckling
Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, digitala
och biologiska världarna blir alltmer flytande. I likhet med tidigare förändringar spås effekterna
få omvälvande betydelse för individer, företag och samhället som helhet. Till skillnad från
tidigare teknikskiften är vi som medborgare i hög grad delaktiga i omställningen. År 2020 har 98
procent av de svenska hushållen tillgång till internet och internetanvändandet är över 95
procent hos dem mellan 12 - 75 år. Pandemin har på flera sätt inneburit ett digitalt språng där
nya grupper har blivit användare av olika typer av tjänster. Deras erfarenheter är viktiga att ta
tillvara på för att skala upp det som fungerar.

Livsmönster påverkar platsbundenhet
Digitalisering har möjliggjort för hemarbete och distansarbete för vissa delar av den
yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen då delar av
befolkningen tvingats arbeta hemma under en lång period och därmed gjort en snabb
förflyttning i attityd och vana vid digitala möten och arbetsformer. Platsens betydelse för arbete

6
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förändras för många vilket resulterar i att människor i högre grad kan välja att helt eller delvis
bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad.

Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara
klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av
klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya förväntningar
och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionssätt för både länder, företag och
enskilda individer. Värderingsförskjutningen syns i alla delar av samhället. Många människor vill
bo på platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att minska koldioxidutsläpp
och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta kommer i framtiden
innebära inte bara ett nödvändigt villkor för planetens överlevnad, det skapar också nya
konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och regioner.

Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
I Sverige har ett högt förtroende för det offentliga skapats och underhållits genom en påtaglig
stabilitet och integritet i förvaltningen. Administrativa processer har styrts av mål som
rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och likabehandling. Dock har omfattande fall av
korruption, fusk och oegentligheter uppdagats under de senaste åren vilket pekar på
förändringar i omvärlden och i den offentliga sektorn. I förlängningen urholkas medborgarnas
tillit och förtroende till samhällets institutioner.

Ökad polarisering och utsatthet
Många i Sverige har fått det avsevärt bättre ekonomiskt under de senaste trettio åren. En
majoritet är nöjda med sina liv, har tillit till medmänniskor och till samhället i stort. Sverige
hamnar ofta bland de allra främsta i en rad internationella undersökningar kring exempelvis
social välfärd, jämställdhet och låg korruption. Samtidigt har det skett en ökande polarisering i
samhället utifrån flera dimensioner; ekonomiskt, socialt och åsiktsmässigt. Skillnaderna vad
gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet är stora
såväl inom som mellan kommuner och regioner.

Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
Röster för ökad statlig styrning har både höjts och blivit fler under pandemin. Framför allt när
det gäller vård, skola och äldreomsorg. Centralisering förs i fler sammanhang fram som en
enkel lösning på komplexa välfärdsfrågor.

Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar transaktionskostnaderna i
samhället, vilket ökar dynamiken i ekonomin. Sambandet mellan hög tillit och
välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka är
också väl dokumenterad i forskningen.

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
I en globaliserad värld har kunskap som konkurrensfördel minskat och vi håller på att gå från
ett kunskaps- till ett nätverkssamhälle. Kunskap är naturligtvis fortfarande viktigt, men det är
7 (20)

främst människor, organisationer och företag som i samverkan med varandra kan kombinera
olika kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt som når framgång.

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet
Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering och
teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet.
Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är andra
skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och därmed även
insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och krig. Covid-19 gav under 2020 2021 hela världen ett brutalt uppvaknande i hur en pandemi påverkar samhällen på alla nivåer.
För kommunens verksamheter blev det en akut bemanningsfråga som krävde en snabb
omprioritering av de personella resurserna och en organisering för att säkra upp mot
smittspridning mellan medarbetare-medarbetare och mellan medarbetarebrukare/elever/klienter med flera. Ingen vet hur vanligt pandemier kommer bli i framtiden och
det är av största vikt att ha en beredskap i bemanning utifrån behov av snabb omställning vid
kriser. Det vi lärt under pandemiåren 2020 - 2021 blir viktigt att ta med framåt.8

Vägval för framtiden 4, Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget
fram emot 2030, Sveriges kommuner och Regioner (2021)
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Strategier för att möta
rekryteringsutmaningen
SKR har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen.
Syftet är att visa på flera möjliga sätt för kommuner och regioner att ta sig
an eller intensifiera arbetet – idag och framöver. Strategierna är indelade i
tre områden, som i sin tur innefattar tre strategier:

Attraktiv arbetsgivare
• STÖD
MEDARBETARNAS
UTVECKLING
• STÄRK LEDARSKAPET
• REKRYTERA BREDARE

Nya lösningar

Hållbart arbetsliv

• UTNYTTJA TEKNIKEN
SMART
• ANVÄND
KOMPETENSEN RÄTT
• SÖK NYA SAMARBETEN

• PRIORITERA
ARBETSMILJÖARBETET
• ÖKA HELTIDSARBETET
• FÖRLÄNG ARBETSLIVET

Ökat heltidsarbetet minskar rekryteringsbehoven
SKR har beräknat hur strategierna Öka heltidsarbetet och Förläng arbetslivet skulle kunna
minska behoven av att rekrytera till olika verksamheter. Scenarierna är framtagna för att visa
strategiernas potential på lång sikt. De visar bland annat att om fler anställda går upp i arbetstid
och fler jobbar längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med över 20
procent, eller 115 000 personer. 9 Om heltidsarbetet fortsätter öka i samma takt de kommande
tio åren minskar de demografiskt betingade rekryteringsbehoven med nästan en tredjedel. Nya
lösningar som leder till effektivisering har också en stor potential för att minska
rekryteringsbehovet framöver.

Förlängt arbetsliv minskar pensionsavgångarna
Den genomsnittliga avgångsåldern kommer troligtvis att vara högre än i dag eftersom normen
att gå i pension vid 65 år börjar luckras upp. En av tre medarbetare över 55 år i kommuner och
regioner tror att de själva kommer att gå i pension vid 67 års ålder eller senare. Om
avgångsåldern gradvis ökar till 67 år fram till 2029 minskar antalet årliga pensionsavgångar till
cirka 24 000.

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges kommuner och
Regioner (2020)
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Nya arbetssätt och teknologi minskar personalbehoven
Välfärdssektorn har klarat av tidigare kompetensutmaningar genom att bland annat rekrytera
och förändra arbetssätt och organisation. Nu behöver ytterligare fokus riktas mot att ta vara på
befintliga medarbetares kompetens och att arbeta strategiskt med omställning. Inte minst
kommer det krävas en omställning till en allt mer digitaliserad välfärd. Här spelar sektorns nya
omställningsavtal KOM-KR en viktig roll. Utöver omställning hos arbetsgivare och inom sektorn
behöver staten fokusera på att vägarna till jobb i välfärden underlättas för de som behöver och
vill ställa om.
Med fokus på behovet av att bredda, specialisera och skifta kompetens hos tillsvidareanställda
och visstidsanställda medarbetare ger avtalet KOM-KR arbetsgivarna verktyg att möta de
kommande behoven i verksamheten samtidigt som höjd kompetens hos medarbetarna ökar möjligheterna till karriärutveckling. Avtalet förvaltas av Omställningsfonden.10 För närvarande
har samtliga fackliga organisationer sagt upp avtalet kring KOM-KR, men dialoger som ämnar till
upprättandet av nya överenskommelser är initierade.
Behoven av digital kompetens ökar. Utnyttja tekniken smart är en viktig strategi för att
kommuner och regioner ska kunna möta kompetensutmaningen. Därför kommer det framöver
att behövas mer teknisk specialkompetens för att bland annat utveckla ny teknik i välfärden.
Alla medarbetare behöver kunna använda ny teknik i sitt dagliga arbete. En klar majoritet av
medarbetarna är positiva till digitalisering på arbetsplatserna. Bland studenter, de framtida
medarbetarna, förväntar sig de allra flesta att deras framtida arbetsplats är digital. Fortsatt
teknologiutveckling är en förutsättning för kontinuerlig utveckling av verksamheten.11

Lägre sjukfrånvaro minskar rekryteringsbehoven i välfärden
Ett hållbart arbetsliv möjliggör att sjukfrånvaron hålls på en låg och stabil nivå, vilket också
bidrar till att minska rekryteringsbehoven i välfärden. Rekryteringarna påverkas också av att
sektorn är kraftigt kvinnodominerad och att föräldraledighetsuttaget inte sker jämställt idag.

Ökad jämställdhet minskar rekryteringsbehoven i välfärden
Det är betydligt vanligare att kvinnor arbetar deltid än män, och det i kombination med att
kvinnor tar ut merparten av föräldrapenningdagarna och tillfällig föräldrapenning (VAB). Det
finns ett starkt samband mellan fördelningen av föräldraledighet, fördelningen av VAB och
obetalt hemarbete. Den ojämställda fördelningen av det obetalda hemarbetet, särskilt ansvaret
för barn, är avgörande för kvinnors situation. Om en större andel av de anställda arbetar heltid
behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Trycket i heltidsfrågan behöver öka och
fler behöver välja heltidsarbete. Både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid och det
förutsätter att män och kvinnor delar lika på föräldraledighet, VAB och på det obetalda
hemarbetet.

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges kommuner och
Regioner (2020)
11 Digitalisering i välfärden, attityder och erfarenheter, Sveriges kommuner och regioner
(2020)
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Internt perspektiv
Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en personalstyrka som
kvalitativt och kvantitativt ska vara anpassad till verksamhetens behov och
medarbetarna ska avspegla den mångfald av innevånare som finns i
kommunen. Detta innebär ersättnings- och nyrekryteringar men även
utveckling av redan anställdas kompetens.
Personalstrategi
Katrineholms kommun är en lärande organisation som skapar förutsättningar för fortlöpande
utveckling och förändring för samtliga anställda. Katrineholms kommun antog under 2020 ett
nytt personalpolitiskt program12. Att arbeta utifrån det och att göra dess olika delar kända i
organisationen kommer att vara ett viktigt steg i att stärka arbetsgivarvarumärket och
därigenom underlätta kompetensförsörjningen framåt. I det personalpolitiska programmet
beskrivs tydligt kommunens personalstrategi:


Personal- och kompetensplaneringen ska vara medveten och systematisk.



Rekryteringsprocessen ska vara professionell.



Nyanställda ska få en bra introduktion.



Tillsvidareanställning ska vara utgångspunkt vid alla anställningar.



Alla medarbetare anställs på heltid med möjlighet att välja att arbeta på en lägre
tjänstgöringsgrad.



Intern rörlighet stimuleras så att de erfarenheter, kunskaper och möjligheter som finns
hos redan anställd personal kan tillvaratas.



Alla medarbetare i kommunens verksamheter ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete.



Kompetensutvecklingen bygger på verksamhetens behov och stämmer överens med
kommunens långsiktiga utveckling.



Medarbetare och chef tar ett gemensamt ansvar beträffande den egna och
arbetsgruppens kompetensutveckling.



Strategier och system för att kartlägga befintlig kompetens och framtida kompetensbehov
ska utvecklas för att underlätta vid personal- och kompetensplanering.



Utbildningsmöjligheterna för kommunens medarbetare ska utvecklas, exempelvis genom
betald utbildning inom ramen för arbetstiden.



Medarbetare som studerar på fritiden kan ansöka om stipendium.



Kommunen ska, efter slutförd utbildning, kunna garantera tillsvidareanställning för
personer som arbetar heltid och som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens.



Studenter kan söka utbildningstjänst som ger möjlighet att arbeta i kommunen under
studietiden.



Medarbetare som slutar erbjuds avslutningssamtal där synpunkter och erfarenheter tas
tillvara för att utveckla och förbättra verksamheten.

12

Katrineholms kommuns personalpolitiska program, kommunfullmäktige 2020-06-15 § 52
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Attraktion och livskvalité kommunplan 2019 - 2022
I kommunplanen13 tydliggörs ett fokus på att stärka Katrineholms attraktionskraft, både som ort
och som arbetsgivare, och ta ytterligare steg framåt när det gäller att vara en attraktiv
arbetsgivare för att trygga kompetensförsörjningen i de kommunala verksamheterna. Det
handlar både om att behålla befintliga medarbetare och att locka ny kompetens. I alla delar av
verksamheten ska kommunen arbeta aktivt med konkreta insatser för en tryggad
kompetensförsörjning. Arbetsglädje, utvecklande jobb, trygghet i anställningen och god hälsa i
arbetslivet är viktiga faktorer i detta arbete.
I kommunplanen lyfts vidare vikten av att kommunen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete med
fokus på fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Inom en rad olika yrken, exempelvis lärare,
sjuksköterskor och socialsekreterare, behöver insatser sättas in för att avlasta från
administrativa arbetsuppgifter, bland annat genom att ta in nya kategorier av medarbetare.
Ledarskapet ska stärkas genom kompetensutveckling och medarbetarskapet ska stärkas genom
kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet. Varje medarbetare
behöver och ska ha kunskap om såväl sina rättigheter och skyldigheter som anställd.

13

Attraktion & livskvalitet Kommunplan 2019 - 2022, kommunfullmäktige 2019-01-21, § 2
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Analys av nuläge
Inom Katrineholms kommun finns idag drygt tre tusen månadsanställda
personer där bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen
är de största förvaltningarna. Utmaningar för kommande år syns bland
annat i ett generationsskifte som påverkar organisationen som helhet och
framför allt inom kvalificerade tjänstemannayrken där konkurrensen om
kompetens är stor. Med de utmaningar som kommunen står inför krävs nya
tankesätt och en öppenhet för olika former av samverkan, såväl internt som
externt.
ARUBA
En viss personalomsättning är bra för både organisation och medarbetare, men det är samtidigt
av stor vikt att både behålla och utveckla erfarenhet och kompetens. För att minimera
rekryteringsbehovet krävs att stärka Katrineholms kommuns attraktivitet, genom en
professionell rekrytering, möjlighet till utveckling för att stimulera och behålla medarbetare,
samtidigt som avslut ska ses som en möjlighet att utveckla organisationen och en möjlighet för
oss som kommun att rekrytera tillbaka en kompetensutvecklad medarbetare. Det innebär att
organisationen ska arbeta med samtliga delar i ARUBA – Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla
och Avsluta. Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda; vi vill
att de fortsätter utvecklas med oss. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare för externa
kandidater; vi konkurrerar med andra arbetsgivare på marknaden och vi vill kunna locka till oss
duktiga talanger inom ett flertal yrken.

Ökat behov av personal inom skola och äldreomsorg
De flesta förvaltningar räknar med en relativt statisk bemanning kommande tre år, trots
kommunens tillväxt, och kompetensförsörjningsbehoven handlar i huvudsak om utveckling av
befintlig personal, kompetensöverföring samt ersättningsrekryteringar. De stora undantagen är
bildnings- samt vård- och omsorgsförvaltningen som kommer att behöva fler medarbetare för
att möta volymökningarna inom skola och äldreomsorg. Inom bildningsförvaltningen kommer
det de närmaste åren vara en brist inom olika lärarkategorier som också behöver hanteras
genom andra sätt att organisera och genomföra utbildning för barn och unga. Det kan innebära
en förändring och förskjutning av arbetsuppgifter för lärargrupper.

Konsekvenser av covid-19
Alla verksamheter kommer vara tvungna att planera för eventuella fortsatta scenarier med
restriktioner av olika slag utifrån covid-19 pandemin. Inom skolområdet kommer en fortsatt
utveckling av distansutbildning att ske. Nya rutiner upprättas för hemarbete för att möjliggöra
flexibilitet och att kunna utföra arbete på andra platser än ordinarie arbetsställe. En planering
för att säkerställa bemanning vid krissituationer behöver ske. Det kan till exempel ske genom
kompetensinventering.

Rekryteringsbehov
Katrineholms kommun växer och detta återspeglas i rekryteringsbehoven för organisationen
som helhet. Inom bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen kommer
13 (20)

rekryteringsbehoven vara som störst. För samtliga förvaltningar kommer de främsta
utmaningarna handla om att rekrytera akademiker och ledare. Bildningsförvaltningen behöver
rekrytera både pedagoger och skolledare.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser sina utmaningar i att rekrytera chefer, sjuksköterskor samt
högskoleutbildade specialister. Inom övriga förvaltningar är det framförallt viktigt att balansera
pensionsavgångar med nyrekryteringar, främst ledartjänster och specialister, men service- och
teknikförvaltningen lyfter också en brist inom anläggningsarbetare och kockar.

Breddad rekrytering och utvecklad språkkompetens
Idag finns det en stor grupp potentiella medarbetare som inte har kommit in på
arbetsmarknaden, inte minst i form av nyanlända inskrivna vid arbetsförmedlingen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat i särskilda uppdrag med dessa målgrupper, bland
annat tillsammans med Viadidakt och service- och teknikförvaltningen. Förutom att bidra till
ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för att säkra förvaltningens framtida
kompetensförsörjning. Detta arbete behöver således fortsätta under kommande år.
Nya viktiga ingångar för att rekrytera personal till vård och omsorg är inflödet från den
kommunala vuxenutbildningen och att ta emot praktikanter och personer i olika
arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver också fortsätta arbetet med
att bredda rekryteringen och stödja språkkompetensen hos personer med utländsk bakgrund.

Introduktion och kompetensutveckling
För att skapa ett hållbart arbetsliv och att fler blir kvar i yrket behöver en utveckling ske kring
introduktion av nyanställda och stöd för nyutexaminerade. Det råder en stor rörlighet inom
vissa yrkeskategorier som kan och har medfört en förskjutning av arbetsuppgifter på grund av
brist på kompetens. En förstärkning av kompetens behöver ske för att möta nya och förändrade
behov. Strategier för att behålla äldre medarbetare i syfte att bemanna verksamheten behöver
tas fram.

Personalomsättning
Det finns ett rekryteringsbehov som skall möta personalomsättning rensat från
pensionsavgångar. Detta innefattar intern rekrytering samt extern ersättningsrekrytering.
Under åren 2019 - 2020 uppgick denna volym till 1 200 månadsanställda personer som på något
sätt bytte tjänst internt eller lämnade organisationen.
Det totala antalet rekryteringar under kommande treårsperiod skulle mot bakgrund av tidigare
omsättning vara omfattande. Kommunen kommer under perioden 2022 - 2025 samtidigt att
nyrekrytera för att möta en växande verksamhet samt närmare 300 återrekryteringar vid
pensionsavgångar. Det är i många fall kandidater med eftergymnasial utbildning som söks,
vilket innebär att vi också letar kandidater som idag inte är bosatta i Katrineholm. Vi behöver
dessutom hantera en ordinarie personalomsättning, inklusive volymökning.

Nedan är det möjligt att se antalet anställda per förvaltning samt ålderspensionsavgångar till
och med år 2025:
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Antal
månadsanställda
(tillsvidare- och
visstidsanställda)
2021-04-30

BIF
KLF
KULF
SBF
STF
SOC
Viadidakt
VOF
Totalt:

1491
(K: 1202 M:289)
79
(K: 60 M: 19)
37
(K:26 M: 11)
52
(K: 26 M: 26)
255
(K: 138 M:117)
141
(K: 114 M: 27)
99
(K: 62 M: 37)
1146
(K: 969 M: 177)
3 300
(K: 2597 M:
703)

Antal
månadsanställda
som uppnått
pensionsålder 65
år 2021
(födda -56 eller
tidigare)
37

Antal
månadsanställda
som uppnått
pensionsålder 65
år 2022
(födda 57)

Antal
månadsanställda
som uppnått
pensionsålder 65
år 2023
(födda 58)

Antal
månadsanställda
som uppnått
pensionsålder 65
år 2024
(födda 59)

Antal
månadsanställda
som uppnått
pensionsålder 65
år 2025
(födda - 60)

26

19

29

33

2

0

3

7

4

0

2

0

1

0

3

0

2

1

0

5

8

13

10

9

3

2

1

2

5

5

5

5

4

1

26

22

29

20

25

81

65

72

74

77
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Åtgärder/Handlingsplan
Handlingsplanen redovisas utifrån ARUBA modellen: Attrahera, Rekrytera,
Utveckla, Behålla samt Avsluta.
Attrahera
Att attrahera handlar om att locka potentiella medarbetare till Katrineholms kommun. Ett starkt
arbetsgivarvarumärke är ett av de främsta redskapen för att nå framgång inom detta område.
Kommunen ska förmedla ett enhetligt, tydligt och äkta budskap om vad vi som arbetsgivare
erbjuder och kräver. Budskapet bör skapa förväntningar som genom olika strategier inom
verksamheten ska uppfyllas. Medarbetar- och ledarskapsprofilerna som finns nedtecknade i det
personalpolitiska programmet är vägledande i detta arbete, och dokumenten bör användas
som levande dokument.
Att vårda och utveckla arbetet med kommunens employer branding, både den interna och
externa, är av vikt för att attrahera rätt kompetens framgent. För att stärka det interna arbetet
är det eftersträvansvärt att arbeta med ett internt ambassadörsskap, för att stärka stoltheten
att arbeta för Katrineholms kommun. Detta innebär även att möjligheten till intern rörlighet
behöver ses över och främjas för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Vidare är det av vikt att identifiera och marknadsföra konkurrensfaktorer i form av exempelvis
förmåner. Ett exempel på en sådan är en transparent, jämställd och jämlik lönepolitik med
individuell lönesättning, god lönespridning och möjlighet till löneförmåner.

Åtgärder inom området attrahera


Marknadsföring, exempelvis genom mässor och annonsering.



Aktiviteter i sociala medier.



Utveckla och arbeta aktivt med internt ambassadörskap.



Skapa attraktiva jobberbjudanden - “Varför ska jag välja Katrineholms kommun som
arbetsgivare”.



Arbeta med riktad annonsering.



Tydliggöra förmåner och vad som är unikt med Katrineholms kommun ur ett attraheraperspektiv, exempelvis “Heltid som norm”.



Tydliggörande av ledarskaps- och medarbetarskapsprofilerna.

Rekrytera
Målet med rekrytering handlar om att lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens och
värderingar, samtidigt som kandidaterna får en positiv kandidatupplevelse. För att utveckla den
externa rekryteringen behöver kommunen synas där kandidaterna finns och fortsätta
utvecklingen av kommunens rekryteringsprocess med fokus på objektivitet och
kandidatupplevelse. Med hjälp av riktad annonsering blir kommunen synlig på karriärsinriktade
sociala plattformar. Det är även av vikt att fortsätta utveckla samarbetet med högskolor och
universitet för att vara nära potentiella framtida medarbetare.
Att utöka kunskapen och kompetensen hos chefer inom Kompetensbaserad rekrytering (KBR)
och ett utökat centralt stöd från HR i rekryteringsarbetet främjar kvalitetssäkring av
kommunens rekryteringsprocess samt frigör chefers tid för kärnverksamheten. Det ökar även
möjligheten att både presentera och agera utifrån kommunens gemensamma värdegrund
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RÖTT (Respekt, Ödmjukhet, Tydlighet, Tillit) även i rekryteringssammanhang. Detta är även av
vikt då kandidatupplevelsen påverkar bilden av vårt arbetsgivarvarumärke, exempelvis genom
kandidaters berättelser muntligt och via sociala medier samt sannolikheten att man väljer att
söka till flera tjänster även efter ett avslag. En professionell kompetensbaserad
rekryteringsprocess med genomtänkt kandidatvård blir därmed viktiga nycklar till framgång. En
förändrad process vid rekrytering kan komma att påverka nuvarande tillgång på HR-resurser.
Intern rörlighet ska stimuleras så att de erfarenheter, kunskaper och möjligheter som finns hos
redan anställd personal kan tillvaratas. Utveckling behöver ske av arbetssätt som främjar intern
rörlighet samt framtagande av mätmetod för uppföljning, ex mätmetod för omställning. Det ska
vara naturligt för varje medarbetare att söka sitt nya jobb inom kommunen, precis som det ska
vara naturligt för rekryterande chefer att alltid titta på interna kandidater innan extern
annonsering tar vid.
För att välkomna de nya medarbetarna är det av vikt att erbjuda en strukturerad introduktion.
Den inledande arbetsledningen och introduceringen till arbetsuppgifterna är avgörande för att
de nya medarbetarna ska få en god upplevelse och i förlängningen vilja stanna kvar inom
verksamheten. Ett arbete är påbörjat under 2021 med arbetsnamnet Katrineholmsakademin,
vilken är tänkt att bli en digital portal med syfte att förstärka varumärket Katrineholms
kommun. Katrineholmsakademin ska underlätta vid introduktion av nya medarbetare och
kompetensutveckla befintliga medarbetare i kommunkunskap, inriktningsdokument,
utbildningar och värdegrund. Portalen kommer utvecklas över tid.
För nya chefer är det viktig att skapa en trygghet i rollen och uppdraget. För att öka tryggheten
ska nya chefer kunna erbjudas en mentor under introduktionen och framtida anställning.

Åtgärder inom området rekrytering


Utveckling av befintlig rekryteringsprocess för att öka objektivitet och kvalitets- och
träffsäkerhet.



Utveckling och framtagning av rutiner gällande kandidatupplevelse, samt framtagande av
mätmetod för fortsatt utveckling.



Utveckla och ta fram rutiner för en enhetlig annonsering.



Utökat centralt stöd från HR avseende rekrytering av chefer och specialisttjänster i
samarbete med ansvarig chef.



Utbildning i kompetensbaserad rekrytering (KBR).



Öka och stimulera möjligheterna till intern rörlighet, samt mätmetod för uppföljning.



Katrineholmsakademin - synliggör kommunens uppdrag och värdegrund på extern webb
och intranät. Syftar även till att kvalitetssäkra och utveckla introduktionsutbildning för
nyanställda.



Ta fram rutin för mentorskap till nya chefer under introduktion.



Främja utbildningstjänster och praktik för att säkra kompetensförsörjningen av nya
medarbetare.

Utveckla och Behålla
Att vilja stanna kvar på sin arbetsplats handlar i grund och botten om en god arbetsmiljö och att
medarbetare trivs på sitt arbete. Att utveckla medarbetare är något som blir allt viktigare,
framförallt för att lyckas behålla talanger som vill göra karriär. Om dessa inte känner att de får
förutsättningar att utvecklas söker de sig snabbt vidare till andra utmaningar, varför det är av
vikt att kunna erbjuda medarbetare olika alternativ av karriärvägar inom organisationen. Detta
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avsnitt fokuseras på hur medarbetare kan ges ett mervärde av att utvecklas på sitt arbete, eller i
kommunen.
Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner skapas överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap.
Att se över och dokumentera kommunens kompetenser är ett led i att få en bättre grund för att
kompetensförsörja kommunens verksamheter, både i den vanliga löpande verksamheten och
vid särskilda tillstånd, exempelvis kris.
Kompetensutveckling ska ske utifrån verksamhetens samt medarbetares behov; där den egna
organisationens behov är första prioritet. Individuella önskemål tillgodoses inom ramen för
detta samt med hänsyn tagen till kommunövergripande kompetensbehov. Att identifiera,
utveckla och bygga vidare på talanger är ett område där kommunen tidigare haft program för
blivande ledare. För att fortsättningsvis trygga tillgången på framtida ledare ska kommunen
erbjuda kompetensutveckling för chefer och ledaraspiranter genom exempelvis
traineeprogram14. Det är dock av vikt att belysa att alla medarbetare inte vill bli ledare eller chef,
men ändå har behov och vilja att utvecklas. För att hitta nya vägar till utveckling, utan att bli
chef, skulle en modell för alternativ karriärsutveckling kunna vara en väg som ger möjlighet att
ta tillvara på, behålla och vidareutveckla medarbetare.
Ett gott ledarskap är en grundförutsättning för att organisation ska lyckas. Ledarskap är något
som utövas, men också något som behöver vårdas och utvecklas. För att stärka ledarskapet i
kommunen genomförs varje år ett utbildningsprogram Personligt ledarskap för kommunens
chefer. Programmet behöver utvärderas och omarbetas för att nå ut till fler chefer.
Katrineholmsakademin är tänkt att bli en digital portal för kompetensutveckling, för både
medarbetare och chefer. Arbetet är påbörjat under 2021. Flera satsningar på
kompetensutveckling för kommunens medarbetare genomförs under 2022, bland annat inom
förskola och äldreomsorg till barnskötare, förskollärare och lärare i fritidshem. Samarbete med
universitet och högskolor ska stärkas för att ge ökade möjligheter till vidareutbildning på
hemmaplan15.
Intern rörlighet är även den viktig del av att utveckla och behålla medarbetare. En väl
fungerande intern arbetsmarknad innebär goda möjligheter för anställda att utvecklas inom sitt
yrke, respektive karriärväxla, vilket i sin tur innebär att vi kan behålla medarbetarna under
längre tid. Genom att underlätta för och uppmuntra till intern karriär minskar vi
kompetenstappet, får mer nöjda medarbetare vilket bidrar till ett internt varumärkesbyggande.

Åtgärder inom området utveckla och behålla


Upprätta förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner som agerar levande
dokument.



Årliga medarbetarsamtal, lönesamtal och individuell utvecklingsplan genomförs med stöd
av digitala mallar.



Kompetensutveckling för alla medarbetare och chefer.



Inventering och dokumentering av kompetenser som finns inom kommunen.



Katrineholmsakademin - portal på intranätet och externwebben för kompetensutveckling.

Ibid
Starkt, tryggt & uthålligt - övergripande plan med budget 2021 - 2023, kommunfullmäktige
2020-11-16, § 113
14
15
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Stipendier för studier på fritiden.



Metod för att hitta och utveckla talanger, exempelvis genom återkommande traineeprogram.



Metod och modell för karriärutveckling/karriärvägar för att främja intern rörlighet.



Garantera tillsvidareanställning för personer som arbetare heltid och läser in kompetens
under sin visstidsanställning.



Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet.



Fortsätta insatserna för att minimera delade turer.

Avsluta
Att avveckla eller avsluta en anställning ska även det vara en genomtänkt process där vi ska
avveckla med empati, nyfikenhet och professionalism. Det är viktigt att ett avslut även innebär
en möjlighet att återrekryteras, att vi inte bränner några broar vid avslut. Chef ska genomföra
avslutningssamtal där vi lyssnar, tar till oss av både kritik och beröm samt ber om konstruktiv
feedback för fortsatt utveckling. Mall för samtalet finns upprättad att använda i WinLas webb.
Möjliggör en positiv miljö för att ge feedback från både chef och medarbetare. Syftet är att göra
ett bra avslut och summera erfarenheter och medskick inför framtiden. Det är även av vikt att
säkerställa att eventuell tyst kunskap som annars går förlorad tankas av hos medarbetaren som
slutar hos oss.
Chef ska informera om en avslutningsenkät som skickas till medarbetaren vid avslut (länk finns i
chefshandboken). Svaren tas emot, anonymt, av HR och sammanställs och analyseras varje deloch helår. Detta för att se om det finns några återkommande anledningar alternativt
förbättringsförslag som är aktuella att genomföra. HR ansvarar för att rapportera detta till
respektive förvaltning för uppföljning.

Åtgärder inom området avsluta:


Avslutningsenkät, länk finns i chefshandboken och följs upp av HR vid del- och helår.



Avslutningssamtal mellan chef och medarbetare. Mall för avslutningssamtal finns i WinLas
webb.

19 (20)

Uppföljning
Kompetensförsörjningsplanen med handlingsplan revideras årligen under sista kvartalet.
Handlingsplanen följs upp i samband med revidering och årsredovisning.
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-02

STN/2022:110 - 1.3.1 Styrande dokument

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Anders Jansson

0150-48 80 47

Handläggare e-post

Anders.Jansson@katrineholm.se

Yttrande över remissen Strategi för suicidprevention
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det
som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss till samtliga nämnder översänt ett förslag till
Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun. Nämndernas yttranden ska vara
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 30 juni.
Syftet med strategin är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att förbättra
den psykiska hälsan hos invånare och medarbetare i Katrineholms kommun. Avsikten är
också att det ramverk som anges för detta arbete, genom strategins prioriterade mål och
åtgärdsområden, ska kompletteras med en kommungemensam handlingsplan.
Suicid är ett folkhälsoproblem som, förutom förlust av människoliv, leder till ett omfattande
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Service- och
teknikförvaltningen ser det därför som positivt om kommunens nämnder kan bidra i det
suicidpreventiva arbetet. Service- och teknikförvaltningen tillstyrker därmed förslaget.

Ärendets handlingar


Förslag till Strategi för suicidprevention

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Rådmannen, Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Förslag

Strategi för
suicidprevention
Katrineholms
kommun
Övergripande inriktningsdokument

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av XX 20xx-xx-xx § xx
Giltighet
Gäller från och med 2022
Gäller till och med
Förvaltarskap1
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kategori


Inriktningsdokument

Uppföljning
Uppföljningen av det samlade suicidpreventiva arbetet i kommunen ska göras årligen i
samband med årsredovisningen.

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Innehåll
Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun ............................4
Mål och åtgärdsområden...................................................................................................4
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Strategi för suicidprevention i
Katrineholms kommun
Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid
samt att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Katrineholms
kommun och medarbetarna i Katrineholms kommun som organisation.
Dokumentet är vägledande för beslut och styrning och innehåller övergripande
mål och inriktning. Via inriktningsdokumentet ställer sig Katrineholms kommun
bakom det nationella övergripande målet för suicidprevention samt de nationella
åtgärdsområdena i arbetet för att förebygga suicid.
Strategin ska bidra till förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt
suicidpreventivt arbete i Katrineholms kommun.

Mål och åtgärdsområden
Det övergripande målet för strategin för suicidprevention är att: ingen person ska behöva
hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.
För att arbeta med det övergripande målet finns nio strategiska åtgärdsområden:
1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6. Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höja kompetensen hos personal och andra nyckelpersoner
8. Genomföra händelseanalyser efter suicid
9. Stödja frivilligorganisationer

Utifrån inriktningsdokumentet ska en kommungemensam handlingsplan för alla nämnder tas
fram. Handlingsplanen ska innehålla en sammanställning av aktiviteter utifrån samtliga
nämnders ansvarsområden, som tillsammans ska leda till att målen med strategin uppnås.
Det övergripande samordningsansvaret ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-06-07

STN/2022:70 - 1.8.1 Revision och granskning

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Matilda Johansson

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Yttrande på revisionsrapport om granskning av protokoll
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det
till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun genomfört
en granskning av kommunstyrelsens, service- och tekniknämndens och bildningsnämndens
protokoll med syfte att pröva och bedöma om protokollen hanteras på ett ändamålsenligt
sätt.
Av rapporten framgår att den huvudsakliga bedömningen är att protokollen i all
väsentlighet hanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med gällande
lagstiftning och intern styrning.
Följande tre revisionsfrågor har ställts:
1. Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar for protokollens utformning?
2. Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav som framgår av kommunens
egna styrdokument?
3. Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och
förståelse för vad som beslutas?
Revisorernas bedömning är att revisionsfråga ett är delvis uppfylld och frågorna två och tre
är uppfyllda.
Mot bakgrund av granskningen har revisorerna följande rekommendationer:


Att rutinen som idag tillämpas för protokollshanteringen ska dokumenteras för att
underlätta vid introduktion och minska sårbarhet.



Upprätta innehållsförteckning för protokollen för att åskådliggöra vilka ärenden som
behandlats.



Förtydliga godkännande av dagordning samt val av justerare.

Mot bakgrund av revisorernas framförda synpunkter kommer det göras förändringar i
protokollsmallen så att en sida för innehållsförteckning tillkommer samt att val av justerare
blir ett beslut i protokollet. I service- och tekniknämndens protokoll framgår redan idag
punkten fastställande av dagordning.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-06-07

STN/2022:70 - 1.8.1 Revision
och
granskning

Gällande att upprätta ett dokument för rutiner ser förvaltningen inget omedelbart behov.
Genom att nämndsekreterarna arbetar nära varandra sker ett kontinuerligt utbyte kring
protokollsrutiner. Mallarna som används i ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX
styr också i hög grad protokollen. Protokollen som genereras via LEX har sin grund
tjänsteskrivelserna som också har en fast mall.
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Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet avseende
kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.
Granskningens syfte har varit att pröva och bedöma om kommunstyrelsens och utvalda
nämndernas protokoll hanteras på ett ändamålsenligt sått, det vill säga i enlighet med
gällande lagstiftning och intern styrning.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens och
utvalda nämnders protokoll i allt väsentligthanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill
säga i enlighet med gällande lagstiftning och intern styrning.

lnom ramen för granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i
huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens innehåll i kommunallagen, det vill
säga att det framgår vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ärenden som
handlagts samt vilka beslut som fattats. Vidare görs bedömningen att det finns
upparbetade arbetssätt som i huvudsak tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning.
Granskningen visar dock att protokollen med tanke på frånvaro av innehållsförteckning
begränsad utsträckning är överskådliga. I granskningen noteras inte heller
dokumenterade rutiner/riktlinjer som reglerar och tillgodoser en ändamålsenlig
protokollskrivning.

i

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor
1

. Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mal lar för protokollens

Bedömning
Delvis

utformning?

2. Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav
som framgår av kommunens egna styrdokument?

Ja

3. Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa
allmänhetens insyn och förståelse för vad som belsutas?

Ja

a
o
o

Rekommendationer

,}

pwe

1

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi styrelse och nämnder att:

I
pwe

o

dokumentera den rutin som idag tillämpas för protokollshantering for att bland annat
skingra eventuella oklarheter, underlätta introduktionen av nyanställda samt minska
sårbarheten.

a

upprätta innehållsförteckning för respektive protokoll för att tydligare åskådliggöra
vilka ärenden som varit föremål för behandling.

a

säkerställa att det av protokollen framgår att man foljt den dagordning som framgår
av kallelse. Det skulle innebära att godkänna dagordningen samt val av justerare.

2

Innehållsförteckning
Sammanfattning

I

l.lnledning

4

2. Granskningsresultat

6

2.1 Rutiner och riktlinjer

b

2.2 Kommunal

la

gens krav

2.3 Förståeliga protokoll
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3. Samlad bedömning

11

3.1 Rekommendationer

12

3.2 Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

13

4. Bilagor

14

3

1.

Inledning

1.1 Bakgrund
Av kommunallagen (2017:725) framgår att protokoll vid sammanträden ska foras på
ordförandens ansvar. Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har
tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.
Vidare ska protokollet för varje ärende redovisa:

1.

2.
3.
4.
5.

Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka
I vilken ordning ordföranden har lagt fram forslag till beslut
Genomförda omröstningar och resultaten av dem
Vilka beslut som har fattats
Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar, och vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Kommunallagen anger även former för justering och anslag. Propositionen anger vidare
att de krav som ställs upp i kommunallagen är minimikrav och att fullmäktige får
bestämma att protokollen innehåller mer information.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår formerna for justering, omröstningar,
reservationer och expediering. Av Katrineholms allmänna nämndreglemente, fastställt
av kommunfullmäktige 18 januari 2021 S 14, framgär att protokoll ska foras även vid
utskottssammanträde i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende infor beslut i
nämnden. Det finns även information om former för justering av protokoll och
reservationer.
Av Språklagen (2009:600) framgår att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat,
enkelt och begripligt. Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom
deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade
nämnder tillser ändamålsenlighet och insyn och transparens avseende information i
protokoll.

o
o
o
1

Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar för protokollens utformning?
Följer protokollen kommunallagens krav samt de krav som framgår av kommunens
egna styrdokument?
Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och
förståelse för vad som beslutas?

.3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag for revisionens
analyser och bedömningar.

o
o
o
o
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Kommunallagen 5 kap 65-70 SS
Kommunallagen 6 kap 35 g
Språklagen S 11-12
Kommunens egna riktlinjer/rutiner/mallar.

4

1.4 Avgränsning
Granskningen har avgrånsats till åren 2020 och 2021. Granskningen har vidare
avgränsats till att inte omfatta ärenden i protokoll som behandlar myndighetsutövning
mot enskild. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden
samt bildningsnämnden.

1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom en genomgång av kommunens styrande
dokument på området och en protokollsgenomgång. Protokollsgenomgången har syftat
till att klargöra foljsamhet till kommunens egen dokumentation, men även till
kommunallagens krav på protokollens utformning. Protokollsgenomgången har vidare
syftat till att klargöra om informationen i protokollen är tillräcklig för att medborgare ska
kunna tillgodogöra sig tillräcklig och tydlig information i ärendena.

Vi har i granskningen genomfört intervjuer med följande:

o
o
r

Nämndadministrativ chef för kommunstyrelsen
Nämndsekreterare for bildningsnämnden
Nämndsekreterare för service- och tekniknämnden

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

-L
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. Granskningsresultat

2.1 Rutiner och riktlinjer
Revisionsfräga 1: Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar för protokollens utformning?
2.1.1 lakttagelser
Vi har tagit del av AIImänt nämndreglemente (senast reviderad KF 2021-01-18 S 14). I
det allmänna nämndreglementet uppges att ordföranden ansvarar för att kallelsen
utfärdas vid sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare så att den kan
beräknas vara dem tillhanda senast fyra dagar innan sammanträdet. Enligt reglementet
ska kallelsen åtfoljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på ärendelistan, ska bifogas i kallelsen. I
undantagsfallfår kallelse ske på annat sätt.
Vidare framgår att protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan styrelsen/nämnden justerar den.

Vi noterar att protokoll upprättas utefter rutiner som ej finns nedtecknade i ett
styrdokument. Enligt uppgift finns ett nätverk för nämndsekreterare där arbetsformer och
rutiner lyfts upp. Vidare anges att i ärende- och dokumenthanteringssystemet finns
mallar for tjänsteskrivelser som ligger till grund för protokollen som innefattar följande
underrubriker:

r
o
o
o
o

Förvaltningens förslag till beslut
Sammanfattning av ärendet
Ärendets handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningensbedömning

Kommunstyrelsen tog 2008-12-17 S 284 beslut om protokollens utformning samt
uppföljande beslut av protokollens utformning 2011-03-02 $ 45. Det framgår av dessa
beslut att kommunledningsförvaltningen konstaterat att nämnderna till stor delföljer
protokollsmallen med vissa undantag.
I intervju framkommer att en centralisering av nämndsekreterarna pågår vid tiden for vår
granskning. Denna process beskrivs ha pågått under de senaste åren. Syftet med

centraliseringen är enligt uppgift att effektivisera det nämndadministrativa arbete, där
bland annat protokollskrivning är en del, höja kompetensen bland nämndsekreterarna
samt att i större utsträckning ha möjlighet att täcka upp for varandra vid sjukdom eller
dyl ikt. För tillfället omfattas kom m u nstyrelsen, socialnämnden, socialutskottet,
kulturnämnden, viadidaktnämnden, service- och tekniknämnden av centraliseringen.
lnom en snar framtid planeras bildningsnämnden ansluta och på sikt ska även vård- och
omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden omfattas av den centraliserade
systemet.

-}
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2.1.2 Bedömning
Finns tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar för protokollens utformning?

Delvis
Vår bedömning är att det finns upparbetade arbetssått som i huvudsak tillgodoser en
ändamålsenlig protokollskrivning.
I granskningen noteras dock inte några dokumenterade rutiner eller

kommungemensamma riktlinjer fcir protokollskrivning. Vidare ger styrdokumentet
Allmänt nämndreglemente i viss mån styrning vad gäller ansvar och tillvägagångssätt
för protokollskrivning.

Vi bedömer att den rutin som idag tillämpas för protokollshantering bör dokumenteras
for att bland annat skingra eventuella oklarheter, underlätta introduktionen av
nyanställda samt minska sårbarheten.

2.2 Kommu nal lagens krav
Revisionsfråga 2: Följer protokollen kommunallagens krav samt de krav som framgär av
u nen s eg n a sty rdoku me nt?

komm

Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll är viktiga for det demokratiska
ansvarsutkrävandet och ger allmänheten mojlighet att ta del av beslut fattade av
fortroendevalda. Det är därför viktigt att de är begripliga, trovärdiga och att de är formellt
riktiga.
Kommunallagens bestämmelser i 65-67 och 69 gg samt I kap. gäller för såväl
fullmäktige som för styrelse och nämnd. Kommunallagens krav på protokoll utgörs av
foljande kriterier:

r
o
o

Vid sammanträdena ska protokollföras på ordforandens ansvar. Ordförandens
ansvar innefattar också en skyldighet att se till att justeringen och det ställe där
protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan.
I protokollet ska det tydligt framgå vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort. Det
ska även framgå vilka årenden som handlagts.
Ett protokoll ska for varje ärende tydligt redovisa:
Alla eventuella yrkanden och förslag som lagts fram och inte tagits tillbaka,
om sådant framlagts vid sammanträdet.
Genomförda omröstningar, om sådana skett vid sammanträdet, samt hur de
utfallit.
I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut, vilka beslut som
fattats och de eventuella reservationer som anmälts mot besluten.
Vilka ledamöter som har deltagit i besluten samt hur de har röstat vid öppna
omröstningar, om sådana skett.
Ett protokoll ska justeras senast florton dagar efter sammanträdet och på det sätt
som fullmäktige har bestämt.
Senast andra dagen efter att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på
anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det tydligt framgå var protokollet finns
tillgängligt och vilken dag det har anslagits.
Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan fore utgången av den tid som
gäller för överklagande, enligt 8 kap. 12 g, det vill säga 3 veckor.

o
o

o

o

r
o
o

.3
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2.2.1 lakttagelser
Denna revisionsfråga syftar till att bedöma huruvida de upprättade protokollen foljer de
lagkrav som ställs utifrån kommunallagen. I kommunallagens (2017:725) 65-67 och 69
$$ samt 8 kap.12 $ anges de krav som gäller för protokoll.
I tabellen nedan har olika kriterier ställts upp vilka är att betrakta som en
operationalisering av revisionsfrågan. Tabellen syftar till att ge en sammanfattande
överblick av styrelsens och nämndernas protokollsinnehåll och underlätta jämförelser
mellan styrelse och nämnder. Protokollsgenomgången avser perioden 2020-2021.

Tabell 1. översikt av protokotlens innehåll
Nämnd

KS

BIN

STN

Delvis

Delvis

Delvis

Redovisas genomforda
omröstningar och resultatet av
dem?

EN

EN

EN

Redovisas hur ledamöterna
har röstat vid öppna
omröstningar?

EIT

EN

EIT

EN

EN

Delvis

Delvis

Redovisar protokollen vilka
ledamöter och ersättare som
tjänstgjort?
Redovisas vilka ersättarna
tjänstgör for?
Redovisas vilka ärenden som
har behandlats?
Redovisas vilken ordning
ordförande lagt fram forslag
till beslut?
Redovisas vilka beslut som
fattats?
Redovisas vilka ledamöter
som deltagit i besluten?

Redovisas jävsituationer
korrekt?
Redovisas reservationer
korrekt?
Redovisas justeringsbeslut?

Sammanfattande iakttagelser
Granskade protokollför kommunstyrelsen och berörda nämnder motsvarar i stora delar
de krav som ställs i kommunallagen. Tjänstgörande ledamöter och ersättare redovisas.

}
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Vi noterar att listan över ordinarie ledamöter samt ersättare visas som löptext och inte
med radbryt vilket till viss del skapar otydlighet. Det framgår vidare vilka beslut som
fattats och vilka reservationer som gjorts. Jäviga ledamöter redovisas tydligt men det
saknas information om vem som är tjänstgörande ersättare. Protokollen har justerats
och anslagits inom kommunallagens tidsramar. Vi noterar att protokollen för styrelsen
och nämnderna justerats och att justeringen tillkännagivits genom anslag.

Vid en jämförelse mellan ärenden på kallelse och ärenden i protokoll kan vi konstatera
att det finns en awikelse. Av granskade protokoll framgår att styrelsen och nämnderna
med viss oregelbundenhet fattar beslut om fastställande av dagordning samt ej tydligt
fattar beslut om val av justerare, vilket i kallelserna anges som de inledande ärendena
på varje sammanträde.
Under granskningsperioden har det inte skett omröstningar/voteringar i varken styrelse
eller utvalda nämnder, vilket bekräftas vid intervju där nämndsekreterarna redogjorde för
att omröstningar/voteringar sker mycket sällan.
Till stor del finns det stora likheter mellan styrelse och nämnders utformning av protokoll
vilket speglas i bedömningarna itabellen ovan.
2.2.2 Bedömning
Följer protokollens kommunallagens krav samt de krav som framgär av kommunens
egna styrdokument?

Ja
lnom ramen för granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i
huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens innehåll, det vill säga att det bland
annat framgår vilka ledamöter och ersättare som tjånstgjort, vilka ärenden som
handlagts samt vilka beslut som fattats.

Vi bedömer att det är en fördel om det av protokollen framgår att styrelse och nämnder
formellt tar beslut om att fastställa dagordningen samt val av justerare.

2.3 Förståeliga protokoll
Revisionsfråga 3: Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens
insyn och förståelse för vad som belsutas?
De juridiska kraven på protokollen är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör

innehålla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för
att förstå vad ärendet handlar om. Protokoll utgör också en viktig del i kommunens
historieskrivning varfor välformulerade protokoll med en informativ beskrivning av
ärendet är av stor vikt.
I syfte att underlätta läsning av digitala protokoll (även analoga) är det lämpligt att

i

början av protokollet ha en ärendeförteckning/lista som åskådliggör vilka ärenden som
varit foremål för behandling. Vid hänvisningar till bilagor bör dessa dateras for att
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säkerställa att rätt version kan kopplas till paragrafen. I de fall det hänvisas till bilagor
bör dessa i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så att läsaren direkt kan få
en uppfattning om innehållet idessa.
2.3.1 lakttagelser
Denna revisionsfråga syftar till att bedöma huruvida de upprättade protokollen innehåller
den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå
vad ärendet handlar om. I likhet med revisionsfråga 2 har olika kriterier ställts upp vilka
är att betrakta som en operationalisering av revisionsfrågan. Tabellerna syftar till att ge
en sammanfattande överblick av nämndernas protokollsinnehåll och underlätta
jämforelser mellan styrelse och nämnder. Protokollsgenomgången avser perioden 2O2O2021 vilket vi tidigare redogjort for.

Tabell 2. översikt av protokollets disposition
Nämnd
Är protokollen överskådliga och lätta att
navigera i?

KS

BIN

STN

Delvis

Delvis

Delvis

E/T

EN

Har protokollen innehållsförteckning?

Är beslutsform uleringar tydliga?
Är det enkelt att identifiera bilagor som
protokollet hänvisar till?
Ger sammanfattningen/ bakgrunden en
överskådlig bild av ärendet?
Finns tydliga rubriker/underrubriker?
Redovisas motiv till återremiss?
Redovisas partibeteckningar?

Är protokollen skrivna på ett lättförståeligt
språk?
Undviks förkortningar?
Finns protokollen publicerade på
hemsidan?
Finns handlingar till protokollen
publicerade på hemsidan?

Sammanfattande iakffagelse
Vid genomförd protokollsgenomgång noterar vi att innehållsförteckning saknas för
samtliga protokoll vilket försvårar överskådligheten. Vid intervju framgår att det vid
granskningstillfället inte finns tekniska möjligheter till att upprätta innehållsförteckning

i

ärendehanteringssystemet.
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Avseende tillgängligheten gällande handlingar/beslutsunderlag tillhörande ärenden
framgår ärendeförteckning till respektive ärende. Till respektive protokoll återfinns
kallelse på hemsidan. I kallelsen bifogas handlingar/beslutsunderlag till respektive
ärende. I granskningen noteras att det finns tydliga huvudrubriker for respektive ärende.
Vidare är ärendebeskrivningarna informativa. Beslutsformuleringar är i regel tydligt
formulerade. Det framgår exempelvis tydligt när nämnderna fattar beslut själva och när
ärendet går vidare till kommunfullmäktige. När flera beslutsatser anges redovisas detta i
punktform för tydlighetens skull.

Vidare noterar vi att informationsärenden hanteras som inledande punkt vid
sammanträden och innefattar tydliga underrubriker med tillhörande sammanfattning av
ärendet. Löpande ekonomisk rapportering av verksamheterna sker för både styrelse och
nämnder som informationsärende. Vid vissa tillfällen kompletteras ärendet som särskilt
punkt i protokollet exempelvis vid beslut om budget.
Vi kan i granskningen inte tyda några konkreta skillnader gällande informationen mellan
styrelse och nämnder varvid bedömningarna i tabellerna ovan är samma.
2.3.2 Bedömning
Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och
förståelse för vad som beslutas?

Ja
I kommunstyrelsen, bildningsnåmnden samt service- och tekniknämndens protokoll

innehåller huvudrubriker av vilka det framgår vad de olika ärendena handlar om. Vi
bedömer att beslutsformuleringar i huvudsak är tydliga. Vi bedömer dock att protokollen,
med tanke på frånvaro av bland annat innehållsforteckning, i begränsad utsträckning är
överskådliga. Vår bedömning är att tillgängligheten och allmänhetens möjlighet till insyn
är god.

3. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet avseende
kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.
Granskningens syfte har varit att pröva och bedöma om kommunstyrelsens och utvalda
nämndernas protokoll hanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med
gällande lagstiftning och intern styrning.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och
utvalda nämnders protokoll i allt väsentligthanteras på ett ändamålsenligt sätt, det vill
säga i enlighet med gällande lagstiftning och intern styrning.
lnom ramen for granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i
huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens innehåll i kommunallagen, det vill
säga att det framgår vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka ärenden som
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handlagts samt vilka beslut som fattats. Vidare görs bedömningen att det finns
upparbetade arbetssätt som i huvudsak tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning.
Granskningen visar dock att protokollen med tanke på frånvaro av innehållsförteckning
begränsad utsträckning är överskådliga. I granskningen noteras inte heller
dokumenterade rutiner/riktlinjer som utöver vad kommunallagen reglerar för att
tillgodose en ändamålsenlig protokollskrivning.

i

3.1 Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi styrelse och nämnder att:
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a

dokumentera den rutin som idag tillämpas för protokollshantering for att bland annat
skingra eventuella oklarheter, underlätta introduktionen av nyanställda samt minska
sårbarheten.

a

upprätta innehållsförteckning for respektive protokoll för att tydligare åskådliggöra
vilka ärenden som varit föremål for behandling.

o

säkerställa att det av protokollen framgår att man följt den dagordning som framgår
av kallelse. Det skulle innebära att godkänna dagordningen samt val av justerare.
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3.2 Sammanfattande bedöm

n in

ga

r utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

1. Finns tillräckliga
njer/ruti ner/m al lar för

Delvis
Vår bedömning är att det finns
upparbetade arbetssätt som i
huvudsak tillgodoser en
ändamålsenlig
protokollskrivning.

ri ktl

i

protokollens utformning?

@

I granskningen noteras dock

inte några dokumenterade
rutiner eller
kommungemensamma
riktlinjer för protokollskrivni ng.

2. Följer protokollens
kommunallagens krav samt
de krav som framgår av
kommunens egna
styrdokument?

3. Ger protokollen tillräcklig
information för att
säkerställa allmänhetens
insyn och forståelse for vad
som belsutas?

-3
wc

Ja
lnom ramen för granskningen
görs bedömningen att samtliga
granskningsobjekt i huvudsak

o

uppfyller de krav som ställs på
protokollens innehåll, det vill
säga att det bland annat
framgår vilka ledamöter och
ersättare som tjänstgjort, vilka
ärenden som handlagts samt
vilka beslut som fattats.

Ja
Vi bedömer att
beslutsformuleringar i
huvudsak är tydliga. Vi
bedömer dock att protokollen,
med tanke på frånvaro av
bland annat
innehållsförteckning, i
begränsad utsträckning är
överskådliga. Vår bedömning
är att tillgängligheten och
allmänhetens möjlighet till
insyn är god.

o
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4. Bilagor
Som underlag för granskningen har följande dokument använts:

o
r
o
o
o
o
o
o
o
o

Protokoll kommunstyrelsens frän 2020-01-20 till och med 2021-i2-1s
Protokoll bildningsnämnden frän2020-02-25ttll och med 2021-12-07
Protokoll service- och tekniknämnden frän 2020-01-30 till och med 2021-12-16
Reglemente för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun (senast reviderad 202103-22 S 54)
Reglemente for bildningsnämnden i Katrineholms kommun (senast reviderad av
kommunfullmäktige 201 5-03-02 S 8S)
Reglemente for service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun (senast
reviderad av kommunfullmäktige 2019-04-15 S 61)
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2008-12-17 S 284
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2010-02-15 S 28
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2011-03-02 S 42
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2011-03-02 S 45

Mars 2022

Rebecka Hansson

Henrik Fagerlind

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som fiamgår
av projektplan från den 2021-10-19. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

_3

p,wc
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E

Kaffineholm
Revisorerna

2022-03-15

Kommunsffrelsen, service- och
teknikniimnden och bildningsniimnden

Granskning av protokollens innehåll
PwC har på uppdrag av de ftrtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun genomfort en granskning av protokollens 2indamålsenlighet avseende kommunstyrelsen,
service- och tekniknåimnden samt bildningsnämnden.
Granskningens syfte har varit att pröva och bedöma om kommunstyrelsens och utvalda nämndernas protokoll hanteras på ett ?indamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet
med gällande lagstiftning och intern styrning.

Utifrån genomftird granskning åir vår samlade bedömning att kommunstyrelsens och
utvalda nämnders protokoll i allt vrisentllgl hanteras på ett ?indamålsenligt sätt, det
vill säga i enlighet med gällande lagstiftning och intern styrning.
Inom ramen ftir granskningen görs bedömningen att samtliga granskningsobjekt i huvudsak uppf'ller de krav som ställs på protokollens innehåll i kommunallagen, det
vill säga att det framgår vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort, vilka iirenden
som handlagts samt vilka beslut som fattats. Vidare görs bedömningen att det finns
upparbetade arbetssätt som i huvudsak tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning.
Granskningen visar dock att protokollen med tanke på frånvaro av innehållsforteckning i begränsad utsträckning är överskådliga. I granskningen noteras inte heller dokumenterade rutiner/riktlinjer som reglerar och tillgodoser en ändamålsenlig proto-

kollskrivning.
Revisionsfrågor

I . Finns

Bedömning

tillräckliga riktlinjer/rutiner/mallar for protokol-

Delvis

lens utformning?

2. Följer protokollens kommunallagens krav samt de
som framgår av kommunens egna styrdokument?

krav

3. Ger protokollens tillräcklig information ftir att säkerställa allmänhetens insyn och förståelse ftir vad som belsutas?

Ja

Ja

o
o

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi styrelse och nämnder att:
a

dokumentera den rutin som idag tillåimpas ft)r protokollshantering for att
bland annat skingra eventuella oklarheter, underliitta introduktionen av nyanställda samt minska sårbarheten.

1

upprätta innehållsftirteckning ftir respektive protokoll ftir att tydligare åskådliggöra vilka ?irenden som varit ftjremål ftir behandling.

a

siikerställa att det av protokollen framgår att man ftiljt den dagordning som
framgår av kallelse. Det skulle innebiira att godkiinna dagordningen samt val

avjusterare.

Vi

emotser kommunstyrelsens, service- och teknikntimndens samt bildningsn?imndens yttrande på detta missiv och bilagd rapport senast den27 jtni2022.

För revisorerna i Katrineholms kommun

an Olov
Vice

2

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-16

-

Mottagare:

Vår handläggare

Matilda Johansson

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Anmälan av delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
STN Del/2022 § 13 - Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022
STN Del/2022 § 14 - Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 - etapp 2, Katrineholms
kommun
STN Del/2022 § 15 - Service- och tekniknämnden - inställda sammanträden 2022
STN Del/2022 § 16 - Förordnande av parkeringsvakt 2022
STN Del/2022 § 17 - Tillförordnad förvaltningschef STF 2022
STN Fordon/2022 §§ 3-5 - Beslut om flyttning samt skrotning av fordon
STN Mark/2022 §§ 43-82 - Upplåtelse av offentlig plats
STN PRH/2022 §§ 33-56 - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
STN TDISP/2022 § 4 - Dispenser med stöd av 13 kap 3§ Trafikförordningen (1998:1276) samlingsakt 2022
STN TDISP/2022 § 5 - Dispens att parkera, PRH

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

Service-och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-06-16

-

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Matilda Johansson

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2022-04-13 –
2022-06-15. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen,
Västgötagatan 18, Katrineholm.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

